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RESUMO 

Estuda analiticamente a evolução legal e jurisprudencial do instituto da responsabilidade civil 
do notário, bem como a do Estado, em casos de danos causados a terceiros no exercício da 
função delegada. Configura uma abordagem minuciosa em que se descortinam as diferentes 
teses quanto à espécie de responsabilidade pessoal do notário, antes da alteração do artigo 22 
da Lei 8935/94. Foram levantadas, também, as decisões judiciais no Superior Tribunal de 
Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a fim de se compreender o entendimento 
predominante, na esfera judicial, acerca da responsabilização civil por danos decorrentes dos 
atos típicos notariais, com destaque para o Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 
842.846/SC, que fixou a tese da responsabilidade primária e objetiva do Estado. A 
compreensão das influências dessa nova tese jurisprudencial também foi alvo deste conteúdo. 
O objetivo deste trabalho é abordar em quem recai a responsabilização nos casos de danos que 
tenham relação direta com a atividade notarial, praticados pelos agentes públicos delegados 
no exercício da função notarial e quais as espécies dessas responsabilidades civis. Evidencia-
se a necessidade de harmonização entre a responsabilidade civil do notário prevista no artigo 
22 da Lei 8935/94 e a responsabilidade do Estado, fixada pelo Supremo Tribunal Federal. O 
aparato metodológico que fundamentou esta pesquisa repousa no método descritivo-
discursivo, valendo-se de orientações jurisprudenciais e doutrinárias relacionadas à temática, 
ancorando-se nos escólios, principalmente, de Castro (2016); Di Pietro (2017); Stoco (2006), 
Dip (2010), Brandelli (2011), Nalini (1997), Benucci (2013), Bolzani (2007) e Benício 
(2005).  
 

Palavras-chave: Atividade notarial. Notários. Estado. Responsabilidade civil. 
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ABSTRACT 

 
It studies analytically the legal and jurisprudential evolution of the institute of civil 
responsibility of the notary, as well as of the State, in cases of damages caused to third parties 
in the exercise of the delegated function. It establishes a thorough approach in which the 
different theses are unveiled as regards the kind of personal responsibility of the notary before 
the amendment of article 22 of Law 8935/94. Judgments were also made in the Superior 
Court of Justice and in the Federal Supreme Court, in order to understand the predominant 
understanding, in the judicial sphere, of civil liability for damages arising from typical 
notarial acts, especially the Extraordinary Appeal with general repercussions n. 842.846 / SC, 
which established the thesis of primary and objective responsibility of the State. The 
understanding of the influences of this new jurisprudential thesis was also the subject of this 
content. The objective of this work is to analyze who is responsible for damages that are 
directly related to the notarial activity practiced by the public agents delegated in the exercise 
of the notarial function and the species of these civil responsibilities. Is demonstrated the 
necessity of harmonization between the civil liability of the notary provided for in article 22 
of Law 8935/94 and the responsibility of the State, fixed by the Federal Supreme Court. The 
methodological apparatus that founded this research rests on the descriptive-discursive 
method, using jurisprudential and doctrinal orientations related to the thematic, anchoring 
itself in the scolios, mainly, of Castro (2016); Di Pietro (2017); Stoco (2006), Dip (2010), 
Brandelli (2011), Nalini (1997), Benucci (2013), Bolzani (2007) and Benicio (2005). 
 
Keywords: Notarial activity. Notaries. State. Liability. 
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1 INTRODUÇÃO 
A atividade notarial tem gênese na necessidade social de segurança jurídica, sendo 

considerada por Décio Antônio Érpen como a mais moderna das instituições voltadas para o 

equilíbrio e a estabilidade das relações sociais, negociais e jurídicas1.  

A função de garantir a segurança nas relações privadas é tão inata à atividade, ao 

ponto de o legislador atribuir àqueles que a desenvolvem a fé pública, de tal modo que os atos 

em que intervêm são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, somente podendo 

ser desconstituídos mediante ampla cognição judicial. 

Esperam-se do notário, portanto, conduta irrepreensível e zelo no agir, de modo a 

dignificar a função que lhe foi outorgada. Conforme, porém, já dizia o apóstolo Paulo, nas 

Sagradas Escrituras, aquele que está de pé cuide para que não caia2, ou seja, todo ser humano 

é passível de cometer falhas, que, em âmbito notarial, pode representar um grande abalo aos 

usuários, nas esferas patrimonial e pessoal. 

À luz dessa constatação e da aproximação singular entre a figura do notário e a 

segurança das relações jurídicas privadas é que ressai a importância de se investigar a 

responsabilidade civil em caso de danos decorrentes do exercício da atividade notarial, pois 

outra não deveria ser a resposta do Direito senão punir aquele que rompeu a confiança 

depositada na atividade, bem como reestabelecer o equilíbrio patrimonial daquele que foi 

vítima do dano, mediante indenização prestada por quem praticou o ato lesivo. 

A preocupação com a responsabilização civil no tabelião encontra respaldo 

constitucional, tendo sido estabelecida, no artigo 236, §1, da Carta de 1988, a atribuição do 

legislador ordinário para disciplinar a responsabilidade civil dos notários e registradores. 

E dessa função desincumbiu-se o Poder Legislativo, com a edição da Lei 8935/94, 

que estabeleceu a responsabilidade desses profissionais em seu artigo 22. Ao mesmo tempo 

em que se exerceu a competência legislativa para disciplinar o tema, no entanto, as poucas 

palavras do legislador deram ensejo a intenso debate doutrinário e a dissenso jurisprudencial 

quanto à intenção consubstanciada naquele artigo a respeito da espécie de responsabilidade 

imputável aos notários. 

A matéria somente foi pacificada com a recente alteração do artigo 22 mencionado, 

que passou a prever, expressamente, a responsabilidade subjetiva dos notários e registradores. 

 
1 ÉRPEN, Décio Antônio. A atividade notarial e registral: Uma organização social pré-jurídica. Revista Ajuris, 
Porto Alegre,  v. 63, mar./1995, p. 272.  
2 BÍBLIA SAGRADA, I Coríntios 10:12. 
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Até então, diversas eram as teorias que se desenvolveram na tentativa de elucidar a natureza 

da responsabilidade desses agentes públicos, as quais são esmiuçadas nesta pesquisa, com o 

propósito narrativo da evolução desse instituto jurídico. 

A função notarial, embora exercida por particulares, mediante outorga de delegação, 

é essencialmente pública, pois somente ao Estado compete garantir a segurança jurídica das 

relações privadas, sob o manto da presunção de legitimidade e de autenticidade. 

Tem-se, portanto, um binômio tensivo, correspondente à função pública em face da 

gestão privada, que singulariza a atividade notarial, ao atribuir-lhe a tutela pública dos 

interesses privados. E, como decorrência dessa natureza dúplice da atividade notarial, é que se 

impõe o cotejo da responsabilidade civil pessoal do notário com a do Estado. 

A responsabilização do Estado por danos resultantes do exercício privado da função 

notarial ganhou ainda mais relevância com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, 

em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, que fixou a tese da responsabilidade 

primária e objetiva do Estado, com direito de regresso em face do tabelião causador do 

prejuízo. 

A realidade atual, então, é a responsabilidade subjetiva e pessoal do notário 

conjuntamente com a responsabilidade objetiva e primária do Estado, ou seja, a coexistência 

do artigo 22 da Lei 8935/94 com o artigo 37, §6 da Constituição Federal de 1988.  

Os desdobramentos da coexistência dessas responsabilidades são problematizados 

nesta pesquisa, apontando-se as possíveis soluções de compatibilização razoável e adequada 

dessas responsabilidades. 

Para abordar o tema, exige-se multidisciplinaridade, visto que perpassa o Direito 

Público (Constitucional e Administrativo) e o Direito Privado (Civil e Notarial), embora os 

primeiros não sejam tratados com profundidade nesta pesquisa.  

No capítulo introdutório deste texto, são expostas a natureza jurídica da atividade 

notarial e a posição jurídica do notário no ordenamento jurídico brasileiro, pois são elementos 

essenciais para a compreensão das distintas correntes sobre a responsabilidade civil desses 

profissionais e da responsabilidade do Estado por danos decorrentes da atividade notarial, 

com fundamnento na previsão constitucional do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição 

Federal de 1988 e da recente decisão judicial nos autos do Recurso Extraordinário, com 

repercussão geral, número 842.846/SC.  

No capítulo 3, ocupa-se da narrativa da evolução legislativa da responsabilidade civil 
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do notário na esfera infraconstitucional. Demonstra-se, ainda, que uma das dificuldades na 

abordagem do tema se dá em razão de o legislador ordinário o haver tratado de modo disperso 

e contraditório, o que resultou em frequentes alterações legislativas e na formação de 

correntes doutrinárias diversas. Examinam-se, também, as normas que versam sobre a 

responsabilidade civil do notário no Código Civil de 1916, na Lei Federal 8.935/94, na Lei 

9.492/97 e na recente Lei 13.286/16. 

No seguinte, será feita a abordagem da responsabilidade civil na atividade notarial no 

plano da evolução jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal, mediante pesquisas de acórdãos nas bases on line de jurisprudência desses tribunais e 

análises dos resultados encontrados, com o objetivo de investigar  como se posicionam quanto 

à responsabilidade do tabelião e do Estado por danos decorrentes da atividade notarial. 

O capítulo 5 tem um caráter predominantemente exegético, à medida que, se tendo 

procedido à analise do tema nas esferas legal, doutrinária e jurisprudencial, com enfoque 

narrativo da evolução dos institutos, serão analisadas as questões práticas e propostas 

possíveis soluções para os problemas identificados, que passam pelo tema do ônus da prova 

na ação indenizatória e pela prestação de caução como condição para o exercício da função 

notarial. 

É, pois, com otimismo e humildade que se propõe desenvolver a pesquisa, na certeza 

de que, em cada momento, se terá uma oportunidade de crescimento. 

 

2 A NATUREZA JURÍDICA DA FUNÇÃO NOTARIAL E A POSIÇÃO DO NOTÁRIO 
E DO ESTADO NO REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

Este capítulo tem como objetivo expor a natureza jurídica da atividade notarial e a 

posição do notário no ordenamento legal brasileiro, pois são elementos essenciais para a 

compreensão das distintas correntes sobre a responsabilidade civil desses profissionais. 

Na seção 2.1, procede-se a uma breve análise do surgimento e da evolução do notariado, 

com maior ênfase no Brasil, demonstrado-se que, desde a sua gênese, a preocupaçao com a 

segurança jurídica era pilar dessa atividade, de modo que se exigia dos notários uma conduta 

proba, irrepreensível, ao mesmo tempo em que se atribuía fé pública aos seus atos. Por 

conseguinte, resta caracterizada a necessidade de imposição de um sistema de 

responsabilidade a esses profissionais, até mesmo para a manutenção do sistema notarial 

hígido, seguro e confiável, mediante a repreensão de eventuais desvios de conduta a gerarem 

danos aos usuários dos serviços. 
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Na seção 2.2 são pesquisados os entendimentos acerca das naturezas jurídica da 

atividade notarial e do notário, que são noções fundamentais para o devido enquadramento 

dos notários no sistema jurídico da responsabilidade no País, com a aplicação dos prinípios e 

regras que lhes são pertinentes. 

No segmento 2.3, investiga-se a responsabilidade do Estado por danos decorrentes da 

atividade notarial, com fundamnento na previsão constitucional do artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal de 1988, e da recente decisão judicial nos autos do Recurso 

Extraordinário com repercussão geral n. 842.846/SC. 

Em todo o capítulo, busca-se responder aos seguintes questionamentos específicos: a) 

De que maneira é exercida a função notarial no Brasil? b) O notário brasileiro caracteriza-se 

como servidor público? c) O Estado é responsável pelos danos causados pelos notários no 

exercício da atividade delegada? d) A responsabilidade do Estado pelos eventos lesivos 

decorrentes da atividade notarial é subsidiária ou solidária? 

 

2. 1 A atividade notarial  
 

2.1.1 Breve digressão histórica sobre o surgimento do notariado 
 

Cumpre fazer ligeira digressão sobre a história da atividade notarial, pois, segundo 

Theodor Sternberg3, seria impossível a análise de problemas jurídicos sem a observância do 

seu desenvolvimento no tempo. 

Nas palavras de Leonardo Brandelli4, “[...] o embrião do tabelião, nasceu do clamor 

social, para que, num mundo massivamente iletrado, houvesse um agente confiável que 

pudesse instrumentalizar, redigir o que fosse manifestado pelas partes contratantes”.  

O mais antigo antepassado do notário encontra-se na civilização egípcia, 600 anos a.C, 

com a figura do escriba, que redigia os atos jurídicos e anotava todas as atividades privadas, 

munido do selo público5. 

Na Grécia antiga, foram encontradas as figuras dos mnemons, oficiais públicos que 

lavravam contratos e atos privados, cujas funções se assemelhavam às notariais, ou seja, a 

pré-constituição da prova escrita. 

 
3 STERNBERG, Theodor. Introducion a la ciência del derecho. Barcelona, Labor, 1930. 
4 BRANDELLI, Leonardo. Teoria Geral do Direito Notarial. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
5 ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. Órgãos da fé pública. São Paulo: Saraiva, 1963. 
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Em Roma, já se verifica uma atividade notarial mais evoluída, em decorrência do 

crescimento das cidades e da intensificação das relações negociais. Martins6 ensina que os 

“servi publici romani” eram o gênero do servidor romano que originou mais tarde o notário. 

Segundo o autor, Justiniano I, unificador do Império Romano Cristão, foi quem regulamentou 

o notariado, por meio de uma disciplina rigorosa da profissão e da imposição de 

responsabilidades em caso de irregularidades. 

Passando à Idade Média (séculos XI e XII), com a ascensão da Igreja Católica em 

Roma, o Direito canônico contribuiu para a evolução e enriquecimento da atividade notarial, 

ante uma intepretação religiosa da fé pública notarial, que se deve ao fato de o clero ser 

formado por pessoas dotadas de vasto conhecimento da escrita, garantindo a confecção de 

instrumentos de elevado nível técnico7. 

No século XIII, coube à Escola de Bolonha aprofundar os estudos científicos do 

notariado, que redundou em importante produção legislativa e contribuiu para a conotação do 

atual notariado. 

Na Idade Moderna, o notariado recebeu tratamento condigno nos principais países 

europeus, a exemplo da França, Itália, Alemanha e Espanha. Na contemporaneidade, pode-se 

dividir o sistema notarial basicamente em três grupos distintos: o romano-germânico, o anglo-

saxônico e o socialista8. 

O traço mais marcante do sistema romano-germânico é a relação de confiança que se 

atribui ao notário, o qual deve necessariamente atender aos atributos da publicidade, 

autenticidade, segurança e da legalidade. Tais contornos estão ligados essencialmente em 

países de origem latina, e possuem como fundamento de sua atividade a herança dos romanos, 

sendo encontrados em países como Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal e Brasil. 

No sistema anglo-saxônico, não existe relação de confiança entre as partes, sendo mero 

formalizador de vontades, sem prestar assistência jurídica, que fica a cargo do profissional de 

Direito que acompanha a parte. Esse tipo de notário pode ser encontrado em países como 

EUA, Inglaterra e Venezuela. 

Já o sistema socialista constrói-se sobre bases marxistas, em uma estrutura coletivista da 

propriedade e dos meios de produção.  

 
6 MARTINS, Claudio. Direito Notarial Teoria e Técnica. Fortaleza: Imprensa Universitária da Universidade 
Federal do Ceará, 1974. 
7 GATTARI, Carlos Nicolas. Manual de derecho notarial. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 2011, p.17. 
8 MOTA, Júlia Cláudia Rodrigues da Cunha. As serventias extrajudiciais e as novas formas de acesso à 
justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010 
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No Brasil, o notariado desenvolveu-se sob influência direta de Portugal, uma vez que, 

no período de grandes expedições navais, o tabelião acompanhava as navegações, sendo 

relevante o registro dos acontecimentos.  

Conforme leciona Leonardo Brandelli9 

 
O primeiro tabelião a pisar em solo brasileiro, porém, foi Pero Vaz de Caminha, 

português, que narrou e documentou minuciosamente, embora sem precisão técnica 

alguma, a descoberta do Brasil e a posse da terra, com todos os seus atos oficiais, 

traduzindo-se no único documento oficial. 

 

Durante todo o período colonial brasileiro, não se cogita em um notariado de base 

estritamente brasileira, eis que se aplicava integralmente a regulamentação que vigia em 

Portugal. E, mesmo após a independência do Brasil, a legislação brasileira se manteve 

estática, sendo regida pelas Ordenações importadas de Portugal. 

Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que o notariado brasileiro foi objeto de 

profundas e consideráveis transformações. 

 

2.1.2 O notariado no Direito Brasileiro  

  

No Brasil, o notariado desenvolveu-se sob influência direta de Portugal, com pouca 

evolução no primeiro século da colonização, porquanto se aplicava, à época, integralmente a 

regulamentação que vigia em Portugal, em razão da ausência de um sistema jurídico próprio. 

Zeferino Ribeiro destaca que “[...] de Portugal derramou-se a lei romana para o nosso direito 

positivo, já com seu caráter oficial e como emanação da autoridade pública”10. 

Não se vislumbrava a atividade notarial como instituição autônoma no primeiro século 

da colonização brasileira, pois o “[...] notariado via-se tolhido pelas ordenações reinóis [...] 

que inviabilizavam o desenvolvimento autônomo da administração dos serviços notariais”11. 

Não havia, portanto, definição da instituição notarial no Brasil-Colônia, confundindo-se 

com as escrivanias judiciais e com os serventuários da Justiça12. As Ordenações Filipinas 

 
9 BRANDELLI, Leonardo. Op. Cit., p. 47. 
10 RIBEIRO, Zeferino. O tabelionato. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, p. 8. 
11 MELO JUNIOR, Regnoberto Marques de. Op. cit., p. 178. 
12 Ordenações Filipinas, Livro 1, Título LXXVIII, 1; “E por isso entre nós o tabellião não he simplesmente 
Notario, mas he cumuluativamente Escrivao” […] Assim, entre nós, o Tabellião era, e ainda he, o empregado 
publico encarregado de lavrar os contractos entre particulares, e differentes actos judiciaes, a que por utilidade 
publica a lei presta fé e considera sua interferencia como prova de taes actos”.  



   

 

18 

eram as normas que regiam as atividades notariais no Brasil, mesmo após sua independência e 

que permaneceram vigentes até o Código Civil de 1916, que entrou em vigor no ano de 1917. 

Segundo António Santos Justos, “[...] vigoraram no Brasil quase 50 anos mais do que 

em Portugal e passados pouco menos de 100 anos do Grito de Ipiranga”13, e delas se extraía 

que o notariado brasileiro tinha o caráter de serviço auxiliar do Poder Judiciário14.   

O provimento do ofício de tabelião no Brasil-Colônia ocorria por nomeação do rei que, 

comumente, era concedida a pessoas próximas da monarquia portuguesa15. O notário recebia 

o cargo a título de doação e era considerado como proprietário da serventia e, como tal, podia 

vender, transferir ou renunciar a seu ofício com a licença especial do rei16. 

Cotrim Neto assinala que até mesmo os aventureiros bem-sucedidos poderiam ser 

investidos na função tabelioa por vontade do rei, como ocorreu com Bernardo da Fonseca 

Lobo, em 1729, como retribuição pela informação de existência de diamantes em terras 

brasileiras17. 

Foi somente com a Independência do Brasil e com o advento da Constituição de 1824, 

bem como das primeiras leis nacionais18, que se iniciou o processo de autonomia do notariado 

nacional em face do português. 

A Constituição de 1824 não tratou especificamente do notariado. Apenas em 11 de 

outubro de 1827 é que entrou em vigor a primeira regulamentação notarial da monarquia 

brasileira. Essa norma estabeleceu, em seu artigo primeiro, que “[...] nenhum officio de 

Justiça ou Fazenda, seja qual fôr a sua qualidade, será conferido a título de propriedade”19. E, 

no artigo segundo, fixou-se o caráter vitalício do provimento das serventias20. Essa lei, 

 
13 JUSTOS, António Santos. A influência do direito português na formação do direito brasileiro. 
RevJurFA7, Fortaleza, v. V, n. 1, p. 197-242, abr./2008, p. 81. 
14 Nesse sentido, Ovidio A. Baptista da Silva. O notariado brasileiro perante a Constituição Federal. Revista de 
Direíto Imobiliário, São Paulo, v. 48, n. 81, p. 81-84, jan./jun., 2000, p. 81: "O Notariado brasileiro, 
disciplinado até então pelas Ordenações Filipinas, com o Decreto de 02.10.1851, que dispôs sobre o regulamento 
geral das correições, passou a ser fiscalizado pelo Poder Judiciário, e a partir dai inseriu-se como uma mera 
dependência, na hierarquia do Poder Judiciário, assumindo o caráter de um serviço auxiliar, embora suas funções 
nada tenham em comum com as atribuições peculiares a esse Poder".  
15 FERREIRA, João Figueiredo. Para onde vão os cartórios? Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 48, 
n. 125, p. 125-133, jan./jun., 2000,  p. 126-129. 
16 COTRIM NETO, Alberto Bittencourt. Organização jurídica do notariado na República Federal da Alemanha 
(um estudo da solução de problemas insolúveis no Brasil. Revista de Informação Legislativa. v.8, n. 31, 1971, 
p. 19-20.  
17 COTRIM NETO, Alberto Bittencourt. Op. cit., p. 21. 
18 Em 16 de dezembro de 1830 foi promulgado o Código Criminal e em 25 de junho de 1850, o Código 
Comercial. 
19 Lei de 11 de outubro de 1827, Artigo 1. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-
1899/lei-38383-11-outubro-1827-566662-publicacaooriginal-90206-pl.html>. Acesso em 15 jan. 2018. 
20 Lei de 11 de outubro de 1827, Artigo 2; “Art 2º Todos os officios de justiça, ou Fazenda, serão conferidos, por 
titulos de serventias vitalicias, ás pessoas, que para elles tenham a necessaria idoneidade, e que os sirvam 
pessoalmente; salvo o acesso regular, que lhes compedir por escala nas repartições, em que o houver”. 
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contudo, não surtiu efeito, pois “[...] não condicionou o acesso às serventias à formação 

jurídica ou à comprovação de certo tempo de prática notarial e [...] ignorou as vantagens de 

certa forma de organização profissional corporativa”21. 

Não se pode vislumbrar uma instituição notarial de sucesso sem a exigência mínima de 

conhecimento jurídico daqueles que exercem esta função. Afinal, como questiona Sylvio 

Brantes de Araújo, “[...] o que acontecerá, então, com uma pessoa que exercendo as funções 

de tabelião, não tenha conhecimento algum dos serviços de tabelionato e nem a mínima noção 

dos princípios gerais de direito?”22. 

No Brasil-Império, de 1827 a 1885, houve vários diplomas legislativos sobre o 

notariado, destacando-se o Decreto n. 9.420, de 1885, que consolidou todas as normas até 

então vigentes23.  

De acordo com esse decreto, a atividade notarial, denominada de “officio da justiça” 

deveria ser exercida pessoalmente por aquele que fosse aprovado em concurso e exerceria a 

função de modo vitalício24.  

Quanto à responsabilidade, estabelecia essa norma que os tabeliães de notas eram 

inteiramente responsáveis pelas escrituras lavradas por seus escreventes juramentados25. 

Ainda, em seu artigo 60, havia expressa menção da responsabilidade do tabelião pelo 

cometimento de faltas no exercício do cargo, com a consequente imputação de pena 

disciplinar e de abertura de processo de responsabilidade26. 

Conquanto tivessem natureza jurídica de servidores públicos, à época, não há referência 

à responsabilidade do Estado por atos decorrentes da atividade dos tabeliães de notas, o que 

leva à conclusão de que somente estes seriam os agentes responsáveis. 

Com a Proclamação da República e o estabelecimento de uma nova ordem jurídica, a 

atividade notarial em nada evoluiu. Ao contrário, pode-se vislumbrar um extenso período de 

desprestígio da atividade até a Constituição Federal de 1988. Somente com a última 

 
21 COTRIM NETO, Alberto Bittencourt. A situaçao jurídica do notariado brasileiro. Revista de Informação 
Legislativa, v. 10, n. 37, p. 117-116, jan./mar. 1973, p. 121. 
22 CASTRO, Sylvio Brantes de. Op. cit., p. 12. 
23 MELO JUNIOR, Regnoberto Marques de. Op. cit., p. 209. 
24 BRASIL, Decreto n. 9420, de 28 de Abril de 1885; “Art. 1º Nenhum officio de Justiça, seja qual fôr a sua 
natureza e denominação, será conferido a titulo de propriedade. Seu provimento, porém, será dado, por meio de 
concurso, como serventia vitalicia, a quem o exerça pessoalmente. - Lei de 11 de Out. de 1827, arts. 1º e 2.º Art. 
2º São considerados officios vitalicios: 1º Tabellião de notas. - Ord. Liv. 1º Tits. 78 e 80 [...]”. 
25 BRASIL, Decreto n. 9.420, de 1885; “Art. 28. Os tabelliões de notas poderão mandar lavrar as escripturas 
pelos escreventes juramentados, subscrevendo-as, porém, e carregando com inteira responsabilidade. - Dec. n. 
4824 de 22 de Nov. de 1871, art. 78”. 
26 BRASIL, Decreto n. 9.420, de 1885; “Art. 60. Si o tabellião, designado na fórma dos artigos antecedentes, 
commetter faltas no exercicio do cargo, soffrerá pena disciplinar ou será submettido a processo de 
responsabilidade, como no caso couber. 
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Constituição é que houve consideráveis transformações em matéria notarial e registral. 

 A Constituição de 1891, primeira da Era Republicana, não contém dispositivo algum 

cuidando especificamente da atividade notarial ou registral. Permaneciam vigentes, por força 

do seu artigo 8327, as normas do antigo regime sobre o notariado, naquilo que não lhe fosse 

contrário. 

No que se refere à responsabilidade, essa Constituição estabelecia a do servidor público 

por atos abusivos ou omissões, praticados no exercício de seus cargos, bem como pela 

negligência em não responsabilizar os seus subordinados. 

E os tabeliães de notas nada mais eram do que titulares de ofícios da justiça, 

subordinados ao Poder Judiciário28, ou seja, submetiam-se ao regime jurídico próprio dos 

servidores públicos, de modo que responderiam por dolo (equivalente ao abuso) ou 

negligência (equivalente à omissão, pressuposto da culpa) nos atos próprios da função. 

A Constituição de 1934, igualmente, em nada contribuiu para a atividade notarial. 

Inovou apenas no que se refere aos registros públicos, tendo incorporado essa expressão pela 

primeira vez à ordem constitucional brasileira e fixado a competência da União para legislar 

acerca de tal matéria29.  

Continuavam, portanto, os tabeliães a serem considerados servidores públicos, 

ocupantes dos chamados ofícios da justiça e, por conseguinte, a submeter-se à regra 

constitucional de responsabilidade própria dos serviços públicos.  

Destaca-se, contudo, que essa Constituição inovou no que se refere à responsabilidade, 

ao estabelecer a solidariedade entre o funcionário que causou o dano e a Administração 

Pública30.  

Com a efêmera Constituição de 1937, o notariado, novamente, não recebeu regulação 

jurídica direta. Houve apenas um dispositivo que, reflexamente, se relacionava com a 

atividade notarial, ao estabelecer a competência dos Estados-membros para legislar sobre 

 
27 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891; “Art. 83; “ 
Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo regime no que explícita ou implicitamente não 
forem contrárias ao sistema do Governo firmado pela Constituição e aos princípios nela consagrados”.	
28 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891; “Art 82 - Os 
funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em que incorrerem no exercício de 
seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não responsabilizarem efetivamente os seus 
subalternos”. 
29 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934; “Art. 5, XIX, “a”; 
Compete privativamente à União:  legislar sobre: direito penal, comercial, civil, aéreo e processual, registros 
públicos e juntas comerciais”. 
30 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934 ; “Art 171 - Os 
funcionários públicos são responsáveis solidariamente com a Fazenda nacional, estadual ou municipal, por 
quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, omissão ou abuso no exercício dos seus cargos”. 
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processo extrajudicial31.  

Em 18 de setembro de 1946, entrou em vigor a nova Constituição republicana. O 

notariado, mais uma vez, não foi privilegiado. A única novidade introduzida pela Constituição 

de 1946, em relação à atividade notarial, ainda que indiretamente, foi a menção à 

vitaliciedade32 dos titulares de ofícios de justiça, antes prevista apenas na ordem 

infraconstitucional pelo revogado Decreto 9.420, de 1885. Essa previsão não representou uma 

conquista, mas apenas “[...] a constitucionalização de um status presente desde sempre na 

estrutura jurídica da nação (sic), onde os profissionais notários eram arrebanhados, sob o 

epíteto de titulares de ofícios de justiça”. 

No que tange à responsabilidade, a Constituição de 1946 foi o marco inicial da fase 

objetivista no país, além de ter afastado a responsabilidade direta e solidária do funcionário 

público, para incluir o princípio da responsabilidade em ação regressiva, fundamentada na 

culpa33. 

Elucida Pontes de Miranda a noção de que, com a Constituição de 1946, deixaram de 

existir o litisconsórcio necessário e a solidariedade entre o ente público e o funcionário 

causador do dano, havendo apenas o direito de regresso do Estado pagador contra esse, 

efetivo causador do prejuízo34. 

De tal modo, a responsabilidade dos notários, à luz desse princípio, passou a ser apenas 

indireta e com fundamento na culpa, pois se imputava ao Estado, em primeiro plano, a 

responsabilidade objetiva perante as pessoas prejudicadas. 

Na vigência da Constituição de 1967, alterada pela Emenda Constitucional 01/69, houve 

a previsão, incluída pela Emenda Constitucional 7/77, da oficialização das serventias do foro 

judicial e extrajudicial - dentre as quais figuram as que prestam serviços notariais e de registro 

e da remuneração desses servidores exclusivamente pelos cofres públicos35. 

 
31 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1973, Art. 18, “g”; 
“Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal sobre a matéria, para 
suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam es 
exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta regule, sobre os seguintes assuntos: 
processo judicial ou extrajudicial”. 
32 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, Art. 187; “São vitalícios 
somente os magistrados, os Ministros do Tribunal de Contas, titulares de Ofício de Justiça e os professores 
catedráticos”. 
33 CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a obrigação de indenizar. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 190. 
34 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 2. ed., vol. 5. São Paulo: Max Limonad, 1953, 
pp. 520-524. 
35 A EC 7/77 alterou o art. 206 da Carta de 1967/69 para lhe conferir a seguinte redação: "Art. 206. Ficam 
oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores 
exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitallcios ou nomeados em 
caráter efetivo. § 1° Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá́ sobre normas gerais a 
serem observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. § 2° Fica vedada, até a 
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A implementação desse novo regime, todavia, era dependente, nos termos do artigo 206 

da Constituição de 1967/69, de lei complementar de iniciativa do Presidente da República. 

Essa lei nunca foi editada, de maneira que, na prática, se manteve o regime anterior de 

prestação dos serviços e de responsabilização. 

Quanto à responsabilidade dos tabeliães àquela época, destaca-se o julgado do Supremo 

Tribunal Federal, no recurso extraordinário 116.662-2 PR36, de relatoria do ministro Moreira 

Alves, que reflete o entendimento da Corte sobre a natureza jurídica de servidor público dos 

tabeliães, e tem especial relevância por esclarecer o regime de responsabilidade aplicável a 

esses profissionais.  

O Ministro reconheceu a responsabilidade do Estado, em razão da qualidade de servidor 

público desses profissionais, com fundamento no artigo 107 da EC 1/69, porém esclareceu 

que esse dispositivo não impedia que a vítima do dano, se assim o preferisse, acionasse 

diretamente o tabelião com fundamento no artigo 159 do Código Civil de 191637. 

Foi um entendimento vanguardista, à medida em que acolheu a possibilidade de 

utilização das regras de responsabilidade do Direito privado na atividade notarial, sem afastar 

a do Estado.  

Com a Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se nova ordem jurídica e a instituição 

notarial foi objeto de profundas e consideráveis transformações. Fixou-se o exercício privado 

da atividade notarial38, desenvolvida por particulares por via da delegação. O acesso à 

atividade dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas e títulos39.  

Buscou-se, assim, aprimorar a prestação do serviço notarial e reavivar a instituição que 

por muitos anos foi objeto de certo desprestígio nas ordens jurídica e social. Abandonou-se o 
 

entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo 
para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. § 3° Enquanto não fixados pelos Estados e pelo 
Distrito Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, continuarão eles a perceber as 
custas e emolumentos estabelecidos nos respectivos regimentos."  
36 STF, RE 116.662-2/PR, Rel. Moreira Alves, julgado em 16.06.98. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=206493>. Acesso em 24 mar. 2019. 
37 BRASIL, Código Civil de 1916; “Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano  A verificação da culpa e 
a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.521 a 1.532 e 1.542 a 
1.553.”Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em 24 mar. 2019. 
38 O abandono da ideia de estatização das serventias notariais contribui diretamente para o desenvolvimento da 
atividade notarial, pois, como elucida Leonardo Brandelli, “[...] Em qualquer sistema econômico, quanto menor 
o incentivo dado aos agentes, menor a resposta na prestação do serviço. Estatizar tabelionatos e registros, que 
hoje prestam sua atividade de maneira eficiente, é voltar ao tempo da prestação dos serviços notariais e registrais 
de maneira ineficiente e em dependências precárias e obsoletas”. BRANDELLI, Leonardo. Op. cit., p. 15. 
39 CF/88; Art. 236. “Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público. (...) § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, 
por mais de seis meses”. PINTO JUNIOR, João José. Curso Elementar de Direito Romano. Pernambuco: 
Typographia Economica, 1888, p. 2. 
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caráter patrimonialista da nomeação no cargo de tabelião, com a exigência de aprovação em 

concurso público para o recebimento da outorga de delegação. 

 Erradicou-se, paulatinamente, a distribuição política das titularidades das serventias 

extrajudiciais - os institutos da vitaliciedade e da hereditariedade compulsórias40.  

Compreendeu-se que “[...] a prestação jurisdicional do Estado contemporâneo não 

poderia ser eficiente sem a existência de um notariado profissionalmente habilitado através de 

cursos universitários”41. 

Ovidio Baptista relembra a relevância do Texto Constitucional de 1988 que elevou uma 

atividade anteriormente considerada como simples serventia do Poder Judiciário a um serviço 

público privatizado42. 

Por conseguinte, o sistema de responsabilidade do tabelião também passou por 

transformações, à medida que se atribuiu ao legislador infraconstitucional a competência para 

a disciplinar, sem prejuízo da previsão do artigo 37, §6º, que estatuiu a responsabilidade do 

Estado pelos danos ocasionados por seus agentes. 

Para que se verifique, com maior clareza, a responsabilidade civil de tais profissionais, 

faz-se imperioso investigar a natureza jurídica do vínculo que une os tabeliães à 

Administração Pública. 

2.2 Natureza jurídica da função notarial e do agente delegado 

 
 Estabelece a Constituição de 1988 que as atividades notarial e de registros públicos 

devem ser exercidas em caráter privado, mediante a delegação do poder público43. Tem-se, da 

interpretação desse dispositivo constitucional, um verdadeiro “binômio tensivo”44 da função 

notarial, porquanto é uma função pública, própria do Estado, cujo exercício se dá em caráter 

 
40 ARAÚJO FILHO, Clarindo Ferreira. Constitucionalização das atividades notarial e de registro e a relação 
entre o princípio da eficiência e a responsabilidade civil. 2011. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito 
Constitucional). Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília: IBDP, 2011, p. 108. 
41 COTRIM NETO, Alberto Bittencourt. Op. cit., p. 124. 
42 SILVA, Ovidio A. Baptista da. O notariado brasileiro perante a Constituição Federal. Revista de Direito 
Imobiliario, São Paulo, v. 48, n. 23, p. 81-84, 2000, p. 82. 
43 CF/88; “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público. § 1o. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2o. Lei 
federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro. § 3o. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de 
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento 
ou de remoção, por mais de seis meses”.  
44 DIP, Ricardo Henry Marques. Direito Administrativo Registral. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 31. 
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privado, por força de norma constitucional”45. 

Ao agente delegado, são garantidas a liberdade de organização e a autonomia na gestão 

administrativa da atividade, sem que isso desnature a natureza pública da função46. 

Ovídio Baptista conclui que, pelos princípios estabelecidos na Constituição de 1988, 

revelam-se as principais caraterísticas do notariado brasileiro, que consistem no exercício 

privado de uma função pública exercido por profissionais do Direito na condição de agentes 

privados e no fato de as pessoas investidas da função notarial não serem funcionários do 

Estado, nem participam dos quadros de pessoal do serviço público47. 

Dúvida não há, na maior parte da doutrina, de que a função notarial é de caráter público 

e que o notário é, portanto, agente público, o que se depreende da própria literalidade do texto 

da Constituição.   

No Supremo Tribunal Federal, contudo, resta caracterizado, até o ano 201648, o dissenso 

sobre a natureza jurídica da relação entre notários e o Poder Público, ora tratando-os como 

servidores públicos, ora apenas como detentores de função pública lato sensu; ora 

equiparando-os aos permissionários e concessionários de serviço público. 

Destacam-se alguns dos julgados da Suprema Corte demonstrativos da controvérsia: 

ADI nº 1.378-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 30.11.9549; ADInMC 2.415-SP, rel. 

Min. Ilmar Galvão, julgado em 13.12.2001. (ADI-2415)50; ADI nº 3151/MT. Rel. Min. Carlos 

Britto, julgado em 08.06.200551; entre outras. 

 
45 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 72. 
46 CARMO, Jairo Vasconcelos Rodrigues. Responsabilidade Civil do Delegatário Notarial e de Registros 
Públicos. In: Direito Notarial e Registral. Coordenadora Vania Maria Nascimento Gonçalves; André Gomes 
Netto. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 3. 
47 SILVA, Ovidio A. Baptista da. Op. cit., p. 82. 
48 Em 08.11.2006 o STF julgou a ADI 3643, Rel. Min. Carlos Britto, em que se estabeleceu a natureza jurídica 
de taxa dos emolumentos e no voto tratou sobre a do notário, para afastar a de servidor público. 
49 STF, ADI 1.378-MC; “As serventias extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público para o desempenho de 
funções técnico-administrativas destinadas a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia 
dos atos juridicos" (Lei n. 8.935/94, art. 1), constituem órgãos públicos titularizados por agentes que se 
qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos. Doutrina e 
Jurisprudência.” Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347013>. Acesso em 25 mar. 2019. 
50 STF, ADInMC 2.414-SP; “[...] O Tribunal, por maioria, acompanhou o voto do Min. Ilmar Galvão, relator, que 
indeferia a liminar por entender que os serviços notariais e de registro não são cargos públicos, [...] exigindo a 
matéria um posicionamento definitivo do STF sobre a natureza desses serviços ou funções, entendia ser melhor 
não se consumarem situações de difícil recomposição”. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo254.htm. Acesso em 24 mar. 2019. 
51 STF, ADI nº 3151/MT. [...] II - Regime jurídico dos serviços notariais e de registro: a) trata-se de atividades 
jurídicas próprias do Estado, e não simplesmente de atividades materiais, cuja prestação é traspassada para os 
particulares mediante delegação. Traspassada, não por conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, 
normados pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos contratuais de privatização do exercício 
dessa atividade material (não jurídica) em que se constituem os serviços públicos; b) a delegação que lhes timbra 
a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais; c) a sua delegação somente pode 
recair sobre pessoa natural, e não sobre uma empresa ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa 
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E no que concerne ao tema da responsabilidade civil, a natureza jurídica atribuída aos 

notários tem desdobramento direto sobre a imputação da responsabilidade a esses 

profissionais, bem como ao Estado.  

Entende-se, todavia, que o fato de a atividade notarial ser uma função do Estado não 

significa que se trata de uma atividade administrativa exercida por servidor público e regida 

pelo Direito Administrativo. Afinal, não é exclusividade dos notários estarem excluídos do 

regime típico administrativista, tento em vista que é igualmente o caso dos serviços de 

justiça52.  

Como agente estatal, o notário recebe do Estado os poderes necessários para o exercício 

das funções definidas por lei e age por sua conta, com autonomia gerencial e liberdade, o que 

não ocorre com os funcionários públicos, que apenas emitem a vontade da Administração 

Pública53.  

O notário, conquanto seja agente público, considerando-se que o Poder lhe delega 

funções, jamais atingirá a condição de servidor público54. Precisa-se é de classificar o tabelião 

dentre as variedades tipológicas por meio dos quais o Estado se manifesta55 . 

Agente público, conforme a doutrina de Direito Administrativo, “[...] é toda pessoa 

física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta56. desse 

modo, o agente público é “[...] quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as 

exercita”57.    

Há administrativistas para quem agentes públicos “[...] são todas as pessoas físicas 
 

mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público; d) para se 
tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar habilitação em concurso público de provas e 
títulos, não por adjudicação em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do 
contrato de concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público; e) são atividades estatais cujo 
exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder 
Executivo, sabido que por órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das 
empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Por órgãos do Poder Judiciário é que se 
marca a presença do Estado para conferir certeza e liquidez jurídica às relações inter-partes, com esta conhecida 
diferença: o modo usual de atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o 
invariável modo de atuação das serventias extra-forenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre 
sujeitos de direito; f) as atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa 
ou preço público, mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas 
gerais que se editam por lei necessariamente federal [...]. Disponível em 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000089406&base=baseAcordaos. Acesso em 24 
mar. 2019. 
52 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função Social do Notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 218. 
53 PUGLIESE, Roberto J. Direito Notarial Brasileiro. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito 
Ltda., 1989, p. 48. 
54 CENEVIVA, Walter. Op. cit., p. 32. 
55 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, 
p. 250. 
56 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 678. 
57 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 251. 
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incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal58.  
Enquanto agente público é o gênero, têm-se as espécies, que, segundo Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, são agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em 

colaboração com o Poder Público. 

Não são havidos como servidores públicos, pois não se vinculam ao Estado ou as suas 

entidades autárquicas e fundacionais, por via de relações profissionais59; exercem função 

pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder 

público, e não são remunerados pelos cofres oficiais, mas pelos terceiros usuários dos 

serviços60. 

A maioria dos doutrinadores administrativistas, portanto, enquadra os notários dentre os 

particulares em colaboração com o Poder Público. 

Os agentes em colaboração com o Poder Público são assim considerados por Celso 

Antonio Bandeira de Mello como pessoas que exercem uma função pública, ainda que 

episodicamente sem perder a qualidade de particulares e sem estarem englobadas no aparelho 

estatal61.  

José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, aponta dois elementos que formariam o 

conceito de agentes em colaboração – o exercício de uma função pública por particulares e a 

preexistência de alguma espécie de vinculo jurídico entre essas pessoas e o Estado62. 

Por determinação da Constituição Federal de 1988, conforme é regulamentado pela Lei 

n. 8.935/9463, o vínculo que prende o notário ao Estado é o de delegação, que “[...] não se 

confunde com uma simples habilitação, ou seja, com um ato meramente recognitivo de 

atributos pessoais para o desempenho de funções de tal gênero”64.  

No caso, é delegação não somente da função pública, mas também do seu exercício para 

o particular, o qual não recebe nenhum incentivo financeiro do Estado e tem que arcar com o 

custo de instalação e funcionamento do serviço, utilizando a receita advinda do pagamento 

 
58 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 39. ed. atual. por Délcio Balestero Aleixo e 
José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 77. 
59 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit., p. 118-119. 
60 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 688. 
61 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 257. 
62 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2017, p. 631. 
63 Lei 8935/94; “Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, 
dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Art. 14. A delegação 
para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: I - habilitação em concurso 
público de provas e títulos; II - nacionalidade brasileira; III - capacidade civil; IV - quitação com as obrigações 
eleitorais e militares; V - diploma de bacharel em direito; VI - verificação de conduta condigna para o exercício 
da profissão”. 
64 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit., p. 258. 
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dos usuários pelos serviços solicitados65. 

A delegação da função notarial à pessoa privada resulta da opção do constituinte por 

maior eficiência, pois “[...] o particular, mais ágil e com foco na atividade que lhe é delegada, 

tem possibilidades maiores de se desincumbir da prestação dos serviços públicos com maior 

eficiência e melhores resultados, do ponto de vista particularmente dos usuários”66. 

Não se trata, contudo, de um conceito administrativista de delegação, pois na atividade 

notarial o que se transfere ao agente delegado é o próprio exercício da função pública, 

enquanto que a delegação no Direito Administrativo abrange apenas a transferência de parcela 

das atribuições de um agente público para outro67 

Os conceitos de delegação, na atividade notarial e no direito administrativo, não se 

confundem, pois, naquela, o que se transfere ao agente delegado é o próprio exercício da 

função pública, enquanto, nesta, apenas parcela das atribuições de um agente público para 

outro68. 

Impende seja expresso o fato de que somente pode ser feita a delegação mediante a 

aprovação em concurso público de provas e títulos, sendo um ato sucessivo a esse. Ademais, 

uma vez efetuada, os notários e registradores somente a perderão nas hipóteses previstas em 

lei.69 

A  delegação da função notarial “[...] não é transitória e sim perene, e tem por objeto 

competências específicas e não mero trespasse de execução de serviços públicos [...]”70. 

A esse ponto, convém diferenciar o vínculo da delegação que existe entre o tabelião e o 

poder público daquele havida entre os concessionários e os permissionários do serviço 

público71. 

 
65 ARAÚJO, Maria Darlene Braga. Sistema Notarial e Registral. Curitiba: IESDE, 2009,  p. 29. 
66 MARQUES, Fábio Ferraz. A prestação privada de serviços públicos no Brasil. 2009. (Dissertação de 
Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009, p. 10. 
67 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit.,  p. 58/59. 
68 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit.,  p. 58/59. 
69 Lei 8935/94; “Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas 
atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a 
delegação nas hipóteses previstas em lei”. 
70 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit.,  p. 59. 
71 No julgamento da ADI 3089 do STF, o relator Ministro Carlos Ayres Britto delimitou traços peculiares à 
atividade diferenciando-a de outras espécies de serviços públicos, nos termos abaixo: “I - serviços notariais e de 
registro são atividades própria (sic) do Poder Público (logo, atividades de natureza pública), porém 
obrigatoriamente exercidas em caráter privado (CF, art. 236, caput). Não facultativamente, como se dá, agora 
sim, com a prestação dos serviços públicos, desde que a opção pela via estatal (que é uma via direta) ou então 
pela via privada (que é uma via indireta) se dê por força de lei de cada pessoa federada que titularizar tais 
serviços”;  
II - cuida-se de atividades estatais cuja prestação é traspassada para os particulares mediante delegação. Não por 
conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, normados pelo caput do art. 175 da Constituição como 
instrumentos contratuais de privatização do exercício dos serviços públicos; III - a delegação que lhes timbra a 
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Estão as modalidades de concessão e de permissão previstas no artigo 175 da 

Constituição Federal de 198872 e correspondem às hipóteses de descentralização por 

colaboração, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral.  

Pela redação da Constituição de 1988, tem-se que o objeto da concessão e da permissão 

é o serviço público, tendo-se, então, o primeiro elemento diferenciador da delegação em 

comento, pois atividade notarial não se caracteriza como serviço público, mas apenas como 

função pública lato sensu.  

Serviço público é “[...] é toda atividade material fornecida pelo Estado, ou por quem 

esteja a agir no exercício da função administrativa se houver permissão constitucional e legal 

para isso [...]”73.  

O conceito de serviço público, portanto, orbita em torno da materialidade da atividade e 

da possibilidade de execução diretamente pelo Estado ou por meio de seus delegados, em 

busca dos interesses da coletividade, sob regime jurídico total ou parcialmente público74. 

Outro elemento de discrímen da delegação de serviços notariais das concessões e 

permissões é que as atividades desenvolvidas pelos notários são de caráter intelectual e não 

material, tanto que exige prévia habilitação por aprovação em concurso público de provas e 

títulos. 

Tem-se, ainda, como diferença, a modalidade de remuneração dos notários e dos demais 

agentes concessionários e permissionários. Esses são retribuídos pela prestação do serviço 

mediante tarifas pagas pelos usuários, enquanto aqueles o são por emolumentos, que têm 

natureza jurídica de taxas. 

Em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 3643), fixou-se no Supremo 

Tribunal Federal a determinação de que a função notarial não caracteriza serviço público, cujo 

 
funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em cláusulas contratuais. Ao revés, exprime-se em 
estipulações totalmente fixadas por lei. Mais ainda, trata-se de delegação que somente pode recair sobre pessoa 
natural, e não sobre uma "empresa" ou pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que versa a 
Magna Carta Federal em tema de concessão ou permissão de serviço público; IV - para se tornar delegatária do 
Poder Público tal pessoa natural há de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos. Não por 
adjudicação em processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do contrato de 
concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público; V - está-se a lidar com atividades estatais 
cujo exercício privado jaz sob a exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder 
Executivo (sabido que por órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das 
empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos). Atividades, enfim, que não se remunera por 
"tarifa" ou preço público, mas por uma tabela de emolumentos que se pauta por normas gerais estabelecidas em 
lei federal. Características de todo destoantes daquelas que são inerentes ao regime dos serviços públicos. (ADI 
3089/DF, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, Rel. p/acórdão Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Supremo 
Tribunal Federal. Julgamento 13.02.2008. DJe-142 Divulg. 31.07.2008, Public. 01.08.2008). 
72 CF/88; “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 
73 FIGUEREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 78-79.  
74 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 139. 
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conteúdo ora se transcreve: 

 

Numa frase, então, serviços notariais e de registro são típicas atividades estatais, 
mas não são serviços públicos, propriamente. Inscrevem-se, isto sim, entre as 
atividades tidas como função pública lato sensu, a exemplo das funções de 
legislação, diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo 
e tantos outros cometimentos que, nem por ser de exclusivo domínio estatal, passam 
a se confundir com serviço público75. 

 

Sobre a natureza jurídica da atividade notarial, o relator da - ADI 3643 assim se 

pronunciou: 

 
Por isso que, do confronto entre as duas categorias de atividades públicas, temos 
para nós que os traços principais dos serviços notariais e de registro sejam os 
seguintes: I - serviços notariais e de registro são atividades próprias do Poder 
Público, pela clara razão de que, se não o fossem, nenhum sentido haveria para a 
remissão que a Lei Maior expressamente faz ao instituto da delegação a pessoas 
privadas. É dizer: trata-se de atividades de senhorio público, por certo, porém 
obrigatoriamente exercidas em caráter privado (CF, art. 236, caput). Não 
facultativamente, como se dá, agora sim, com a prestação dos serviços públicos, 
desde que a opção pela via privada (que é uma via indireta) se dê por força de lei de 
cada pessoa federada que titularize tais atividades “registrais”;  
II - cuida-se de atividades jurídicas do Estado, e não simplesmente de atividades 
materiais, cuja prestação é traspassada para os particulares mediante delegação (já 
foi assinalado). Não por conduto dos mecanismos da concessão ou da permissão, 
normados pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos contratuais de 
privatização do exercício dessa atividade material (não jurídica) em que se 
constituem os serviços públicos;  
III - a delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, 
em cláusulas contratuais. Ao revés, exprime- se em estatuições unilateralmente 
ditadas pelo Estado, valendo-se este de comandos veiculados por leis e respectivos 
atos regulamentares. Mais ainda, trata-se de delegação que somente pode recair 
sobre pessoa natural, e não sobre uma “empresa” ou pessoa mercantil, visto que de 
empresa ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de 
concessão ou permissão de serviço público;  
IV - para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há de ganhar 
habilitação em concurso público de provas e títulos. Não por adjudicação em 
processo licitatório, regrado pela Constituição como antecedente necessário do 
contrato de concessão ou de permissão para o desempenho de serviço público;  
V - está-se a lidar com atividades estatais cujo exercício privado jaz sob a exclusiva 
fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, 
sabido que por órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata 
fiscalização das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. 
Reversamente, por órgãos do Poder Judiciário é que se marca a presença do Estado 
para conferir certeza e liquidez jurídica às relações interpartes, com esta conhecida 
diferença: o modo usual de atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da 
contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das serventias 
extraforenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de 
direito;  
VI - enfim, as atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das 
remuneráveis por “tarifa” ou “preço público”, mas no círculo das que se pautam por 
uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se editam por lei 

 
75 STF - ADI 3643, Relator: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 08.11.2006, DJ 16.02.2007. RTJ v. 
202. 
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necessariamente federal. Características de todo destoantes, repise- se, daquelas que 
são inerentes ao regime dos serviços públicos.  

 

A atividade notarial é uma função pública, cujo regime jurídico é formado, em parte, 

pelo Direito Administrativo e, em parte, pelo Direito privado.  

 
 O direito público ou administrativo rege as relações entre o Estado e tais agentes 
públicos, como o acesso à função pública, a outorga da delegação, a 
responsabilidade administrativa e funcional e a sujeição à fiscalização pelo Poder 
Judiciário. O direito privado é aplicado ao vínculo entre os profissionais 
supracitados e seus clientes (usuários dos serviços notariais e de registro76.  

 

Tem-se, com efeito, um caráter bifronte da atuação notarial, que envolve o interesse do 

Estado no bom desenvolvimento das relações privadas e o dos particulares, que buscam 

segurança e estabilidade em seus negócios jurídicos77. 

Portanto, a natureza jurídica da atividade notarial é de função pública em sentido amplo, 

sendo seus delegatários particulares em colaboração com o Poder Público, por vínculo de 

delegação, mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, e que o seu 

exercício se dá em caráter privado. 

Cabe, assim, ao Estado, regular a função notarial, por via da normatização técnica da 

atuação dos notários, com o “[...] fim de garantir que esses cumpram de modo adequado suas 

incumbências para alcançar o resultado pretendido, que é a satisfação do interesse público e 

das necessidades da coletividade”78. 

Em razão desse delineamento peculiar da atividade notarial é que exsurge a necessidade 

da definição do regime de responsabilidade civil aplicável aos tabeliães, que seja compatível 

com a complexidade da função tabelioa e que garanta, com a máxima justeza possível, o 

ressarcimento do dano ao terceiro prejudicado. 

 

2.3 Da responsabilidade do Estado por danos decorrentes da atividade notarial 
 

O artigo 37, parágrafo §6º da Constituição de 198879, estabelece a regra da 

 
76 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 55. 
77 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Op. cit., p. 232. 
78 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 135. 
79 Constituição Federal de 1988; “Art.37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.  
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responsabilidade patrimonial extracontratual das pessoas jurídicas de Direito público e das de 

Direito privado prestadoras de serviços públicos, que consiste na obrigação que lhes incumbe 

de reparar economicamente os danos lesivos a outrem, decorrentes de comportamentos 

unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos de seus 

agentes80. 

A responsabilidade, portanto, se resolve no dever de ressarcimento do dano81, que 

compense, dentro do possível, o prejuízo suportado pela vítima. 

Para fins de responsabilização dessas pessoas, o “[...] essencial é que haja um dano 

causado a terceiro por comportamento omissivo ou comissivo de agente do Estado”82. A 

responsabilidade prevista nesta norma constitucional baseia-se em princípios próprios, sendo 

mais extensa do que a responsabilidade civil do direito privado83.  

Com esse espírito, o artigo 37, § 6º, estabeleceu a responsabilidade objetiva do Estado84, 

em que o conceito civilista de culpa não encontra espaço85, reservando a discussão do 

elemento subjetivo somente para a ação de regresso em face do agente causador do dano. 

Di Pietro assevera que, “[...] no dispositivo constitucional estão compreendidas duas 

regras: a da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente 

público”86.  Assim, somente há que se falar em responsabilidade objetiva do Estado se houver 

os seguintes pressupostos: que as entidades de Direito privado prestem serviço público; que 

seja causado dano a terceiros em decorrência da prestação do serviço público e que o causador 

do dano aja na qualidade de agente público.87 

Resta, portanto, analisar se os notários estão compreendidos no artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal de 1988 para fins de imputação da responsabilidade objetiva. 

Vê-se que a norma é expressa, ao responsabilizar as pessoas jurídicas de Direito público 

e as de Direito privado por atos danosos praticados por seus agentes. E o conceito de pessoa 

jurídica trazido pelo constituinte é no sentido estrito, pois, como ensina Pontes de Miranda, 

“[...] pessoa jurídica é jurídica sensu stricto; a pessoa física é tanto a jurídica, sensu lato, 

 
80MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 1021. 
81 LANDI, Guido & POTENZA, Giuseppe. Manuale di diritto amminstrativo. 2 ed. Milano: Giuffré Editore, 
1963, p. 313. 
82 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 815. 
83 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015. 
84 Constituição Federal de 1988; Art. 37, § 6º; “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
85 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1986. v. 
1. p. 106. 
86DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 822. 
87 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit.,  p. 822/823. 
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quanto a física”88. 

As pessoas jurídicas públicas são “[...] entes criados pelo Público, para o público”89, 

enquanto as pessoas jurídicas de Direito privado são as “[...] da Administração Indireta 

(empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas com personalidade de 

Direito privado), quando se dedicam à prestação de serviços públicos, e os concessionários e 

os permissionários de serviços públicos”90. 

As pessoas jurídicas de Direito público, objetivamente responsáveis, esclarece Carvalho 

Filho, são as que compõem a Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), além 

das autarquias e das fundações públicas de natureza autárquica91. 

Evidencia-se, portanto, que os notários não se encaixam no conceito de pessoas 

jurídicas de Direito público do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Indaga-se, todavia, se 

estariam abrangidos pelo conceito de pessoas jurídicas de Direito privado para fins de 

imputação da responsabilidade objetiva.  

Sob esse enfoque, cumpre considerar que a atividade notarial é outorgada a pessoas 

físicas, profissionais do Direito, dotadas de fé pública, mediante prévia aprovação em 

concurso público de provas e títulos, de modo que já estariam afastadas da objetivação da 

responsabilidade do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tão somente pelo fato de sequer 

serem consideradas como “pessoas jurídicas”.  

Inclusive, para fins tributários, os tabeliães são tratados juridicamente como pessoas 

físicas – recolhem imposto de renda como tais92 - de maneira que, se fossem equiparados às 

pessoas jurídicas para fins de responsabilização objetiva com fundamento no artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal, seria, no mínimo, irrazoável, pois representaria “[...] entender pela 

aplicação somente do que lhes prejudica, vedando o que os beneficia”93 

Ademais, a norma constitucional restringe a responsabilidade às pessoas jurídicas de 

Direito privado que prestem serviços públicos, e, conforme já elucidado, a atividade notarial 

não é considerada como serviço público, mas apenas como função pública lato sensu94. 

 
88 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo I. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954, p. 128. 
89 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2 ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1999, p. 2291. 
90 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Atlas, 2017, p. 375/376. 
91 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 375. 
92 IN RFB no 1.406, de 23 de outubro de 2013. Dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na 
Fonte (Dirf) e o Programa Gerador da Dirf 2014 (PGD Dirf 2014); § 1o, II - nos demais casos, pelas pessoas 
físicas de que trata o art. 3o da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, mediante os respectivos números de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).  
93 BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e registradores. São Paulo: LTr, 2007, p. 90.  
94 Relembrar “STF - ADI 3643, Relator: Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 08.11.2006, DJ 
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O conceito de serviço público, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, 

relaciona-se com o oferecimento, aos administrados em geral, de utilidades materiais fruíveis 

singularmente95, a exemplo da água, luz, telefone, e não abrange as atividades de natureza 

jurídica. 

Ainda, segundo Di Pietro, do conceito de serviço público, depreende-se que a atividade 

material possa ser prestada diretamente pelo Estado ou por concessionários ou 

permissionários96. Ocorre que a atividade notarial, por força do artigo 236 da Constituição 

Federal, deve necessariamente ser exercida por profissional do Direito previamente habilitado 

e não pode ser prestada diretamente pelo Estado. 

Conclui-se, portanto, que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal apenas estabelece a 

regra da responsabilidade do Estado pelos atos lesivos praticados por tabeliães na condição de 

agentes públicos, porém não pode ser aplicado como fundamento da responsabilidade pessoal 

dos notários diretamente perante terceiros. 

Nesse sentido, 

 
Quanto aos ofícios de notas (tabelionatos) e de registro, existem algumas 
particularidades e controvérsias sobre a matéria, e a razão consiste no fato de que, 
apesar de os titulares serem agentes do Estado, desempenham sua atividade por 
delegação, em caráter privado (artigo 236, §1, da CF), numa aparente contradictio. 
No caso, podem vislumbrar-se duas relações jurídicas, uma interna e outra externa. 
Com relação à interna, os notários e oficias de registro são civilmente responsáveis 
pelos prejuízos causados a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos designados ou escreventes autorizados, assegurado direito de regresso. 
Quanto à externa, a conduta de tais agentes provoca a responsabilidade civil do 
Estado (artigo 37, p. 6, da CF), que, inclusive, pode ser acionado diretamente, 
assegurando-se-lhe, porém, o direito de regresso97. 

 

Rui Stoco esclarece que o artigo 37, parágrafo 6º, estabelece uma cadeia de direito de 

regresso, ao responsabilizar o Estado objetivamente frente ao lesado e, em momento posterior, 

garantir o direito de regresso perante o notário em caso de dolo ou culpa de seu agente que, 

por sua vez, pode se voltar contra seu funcionário, também em caso de comprovação de 

conduta dolosa ou culposa deste, a fim de ver ressarcido seu prejuízo98. 

Assim, o artigo 37 da Constituição, topograficamente localizado no capítulo da 

 
16.02.2007. RTJ v. 202”. 
95 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. rev., atual. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 642. 
96 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 102.  
97 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2017, p. 600. 
98 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: Responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e 
jurisprudencial. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 577. 
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“Administração Pública”, deve ser interpretado no sentido de que tem aplicabilidade restrita à 

responsabilidade indireta do Estado pelos prejuízos que os notários vierem a causar no 

exercício da função pública notarial. 

Para fins de responsabilização indireta do Estado por atos lesivos decorrentes da 

atividade notarial, cabe indagar qual o ente público que procede à outorga dessa função aos 

notários. E, sob esse enfoque, sabe-se que essa delegação é competência do Estado-membro, 

por força da interpretação da lei 8.935/9499.  

Por conseguinte, caso o usuário prejudicado por uma atitude danosa praticada por um 

tabelião venha a ajuizar ação de reparação de danos contra o Poder Público, com fundamento 

no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, deverá incluir no pólo passivo da 

demanda o Estado (como ente). 

Aspecto relevante, ainda, no tema da responsabilidade civil do Estado, no que se refere 

à atividade notarial, é saber se o ente público responde pelos eventos lesivos de maneira 

subsidiária ou solidária. 

Prevalece, na doutrina, a despeito de entendimentos contrários, que o Estado somente 

responde de modo subsidiário pelos danos decorrentes dos atos notariais. Assim, consoante 

Gasparini, para quem “[...] o Estado também responde subsidiariamente com relação aos 

danos causados pelas atividades dos cartórios extrajudiciais, por tratar-se de serviço delegado 

pelo Poder Público100”. 

Cavalieri Filho vai além, para defender a responsabilidade do Estado somente em 

caráter excepcional e, subsidiariamente, “[...] na hipótese de insolvência do delegado101”. 

Assim também compreende Hely Lopes Meirelles, para quem “[...] a responsabilidade 

do delegante não é conjunta nem solidária; é meramente subsidiária, ou seja, supletiva da do 

causador do dano no exercício da delegação e apenas aparece se, e somente se, o titular da 

serventia à época dos fatos não possuir meios de satisfazer a indenização devida”102. 

Álvaro Villaça Azevedo classifica a responsabilidade civil extracontratual em pura e 

impura103, esta fundamentada na culpa de terceiro, ocorrente na hipótese de responsabilidade 

do Estado por ato notarial. Ter-se-ia, com efeito, segundo a classificação de Villaça, a 

responsabilidade civil extracontratual objetiva impura do Estado por danos decorrentes da 

 
99 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo XI. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1955, p. 408. 
100 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 17 ed. atualizada por Fabricio Motta. São Paulo: 2012, p. 
1142. 
101 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 278. 
102 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 70.  
103 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. Curso de Direito Civil. 
12. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 250. 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atividade notarial, em virtude do direito de regresso que aquele tem em face do notário 

insolvente.  

Na jurisprudência, a matéria foi discutida em sede de Recurso Extraordinário, com 

repercussão geral reconhecida, n. 842.846/SC, dirigida contra acórdão do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina que havia reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado, na condição 

de delegante dos serviços notariais, pelo ressarcimento dos danos causados por tabeliães no 

exercício de suas funções (AC n. 2007.061873-6, da Capital)104. 

Em 27.02.2019, o Supremo Tribunal Federal julgou esse recurso e reconheceu, por 

maioria, a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos notários e registradores que, no 

exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra 

esses profissionais, nos casos de dolo e culpa105. 

Restou assentada, portanto, a responsabilidade civil direta e primária do Estado pelos 

danos que os tabeliães, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros, 

com fundamento no artigo 37, §6 da Constituição Federal de 1988. 

Os ministros estabeleceram, ainda, que, depois de pagar a indenização, o Estado deve, 

obrigatoriamente, ajuizar ação de regresso contra o responsável pelo dano; e se não o fizer, 

ficam os agentes públicos responsáveis por isso passíveis de responder por ato de 

improbidade administrativa. A ação regressiva, por conseguinte, passou a ser um poder-dever 

do Ser público. 

Esperava-se desse julgamento, contudo, que o Supremo se posicionasse expressamente 

quanto à necessidade ou não de a pessoa prejudicada acionar diretamente o notário, sem 

invocar a responsabilidade do ente público, o que não ocorreu. 

Há, na referida Corte, a teoria da dupla garantia aplicável aos servidores públicos, no 

sentido de que uma pessoa que sofre dano decorrente do serviço público somente pode ajuizar 

a sua ação contra o Estado, jamais diretamente contra o próprio servidor. 

Malgrado o silêncio dos ministros e a polêmica em torno do assunto, entende-se que 

essa tese não se aplica aos tabeliães, pois não são servidores públicos, de modo que se faculta 

 
104 STF – RE 846.843, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 06.11.2014.  
105 STF – RE 846.843, Relator: min. Luiz Fux, julgado em 27.02.2019. “Decisão: O Tribunal, por maioria, 
apreciando o tema 777 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do 
Relator, vencidos, em parte, nos termos e limites de seus votos, os Ministros Edson Fachin e Roberto Barroso, e, 
integralmente, o Ministro Marco Aurélio. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: "O Estado responde, 
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a 
terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de 
improbidade administrativa", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não participou da votação da tese o Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.2.2019”. Disponível em < 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4650160>. Acesso em 01/03/2019. 
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ao usuário que sofreu o dano escolher contra quem tenciona mover a sua ação reparatória, se 

contra o Estado em primeiro plano ou se diretamente contra o tabelião. 

Em reforço desse posicionamento, cita-se o parágrafo único do artigo 22 da Lei 

8.935/94, que estabelece o prazo prescricional de três anos para a ação reparatória, a contar da 

data da lavratura do ato, previsão que se destina à vítima, em ação direta contra o tabelião, e 

não ao Estado, cuja ação regressiva não se sujeita à prescrição. 

Em síntese, a responsabilidade do Estado, em cotejo com a pessoal do notário, será 

solidária, de tal modo que pode o prejudicado interpor sua pretensão indenizatória contra o 

Estado e o tabelião, no pólo passivo; somente contra o Estado, pela sistemática da 

responsabilidade objetiva, porém sujeito ao regime de precatórios; ou, ainda, diretamente 

contra o tabelião, hipótese em que lhe incumbe a prova do dolo ou da culpa daquele 

profissional. 

Em determinadas hipóteses, todavia, a responsabilidade do Estado, além de primária, 

será exclusiva.  É o que ocorre, por exemplo, quando o dano resulta do cumprimento, pelo 

notário, dos exatos termos da norma a que está vinculado, pois a regulação da atividade 

notarial incumbe ao Estado, a quem compete a normatização técnica106, advindo daí a sua 

responsabilidade direta e exclusiva107.  

É certo que os notários estão adstritos ao princípio da legalidade estrita e devem cumprir 

fielmente as leis que regulam o exercício da atividade notarial, de modo que se ocorrer o 

evento danoso por uma conduta lícita do notário, mas resultante da observância das normas 

técnicas, somente o Estado deve ser responsabilizado, diretamente108.  

Nesses casos, vislumbra-se a existência de uma excludente de responsabilidade do 

notário, haja vista que a sua atuação ocorreu dentro do estrito dever de legalidade109. 

Outra hipótese constitucional de responsabilidade exclusiva do Estado por atos notariais 

dá-se no caso de serventias ainda oficializadas, conforme dispõe o artigo 32 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias110.   

 
106 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 135.  
107 CASTRO, Demades Mário. Responsabilidade civil na atividade notarial e registral. Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2014, p. 49. 
108 SALLES, Venicio Antonio de Paula. Responsabilidade civil extracontratual dos notários e registradores. In: 
GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; PIRES, Luis Manuel Fonseca; BENACCHIO, Marcelo (coord.). 
Responsabilidade Civil do Estado. Desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 1115.  
109 KINDEL, Augusto Lermen. Responsabilidade civil dos notários e registradores. Porto Alegre: Norton 
Editor, 2007, p. 124. 
110 CF/88; Ato das disposições constitucionais transitórias. “Art. 32. O disposto no art. 236 não se aplica aos 
serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se o direito de 
seus servidores.” 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Ocorre que, com a Emenda Constitucional 7/77111, ainda na vigência da Constituição 

Federal de 1967, iniciou-se a estatização das serventias extrajudiciais, que passaram a ser 

titularizadas por servidores públicos remunerados pelos cofres públicos. Essa situação 

somente foi revertida em 1982, com a Emenda Constitucional 22, que restringiu a 

oficialização às serventias judiciais. 

Neste ínterim, contudo, inúmeras serventias foram estatizadas, como ocorreu em larga 

escala no Estado da Bahia112, de modo que, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988, houve a necessidade de estabelecer-se a regra de transição nos termos já expostos113. 

De efeito, a responsabilidade civil por danos ocasionados pelas serventias oficializadas 

é exclusiva do Estado, eis que tanto a atividade quanto o exercício da função são de natureza 

pública, aplicando-se a norma constitucional do artigo 37, parágrafo 6º, sem necessidade de 

mais digressões.  

Como visto, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, não serve como 

fundamento para a responsabilidade pessoal do notário, perante terceiros, pelos prejuízos que 

vier a causar aos usuários dos serviços de notas. É possível enquadrar, todavia, os tabeliães no 

elastério da responsabilidade civil constitucional, por serem agentes públicos, o que resulta no 

reconhecimento do poder-dever do Estado de ajuizar a ação regressiva em caso de ter sido 

condenado a ressarcir o dano. 

Traz-se, ainda, à baila o artigo 236, §1º, da mesma Constituição, ao estabelecer que cabe 

à lei disciplinar as responsabilidades civil e criminal dos notários.114 Configura-se, com efeito, 

 
111 Esta mesma Emenda 7/77 incluiu, no Título V (Das Disposições Gerais e Transitórias), os artigos 201 a 207 
ao Texto Constitucional. O artigo 206, que tratava de notários e registradores, tinha a seguinte disposição: “Art. 
206. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores 
exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em 
caráter efetivo. § 1o Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas gerais a 
serem observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. § 2o Fica vedada, até 
a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo 
para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. § 3o Enquanto não fixados pelos Estados e pelo 
Distrito Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, continuarão eles a perceber as 
custas e emolumentos estabelecidos nos respectivos regimentos”.  
112 A Lei Estadual Baiana 3.075, de 07 de dezembro de 1972, com vigência em 01 de março de 1973, estatizou as 
serventias da Capital daquele Estado.  
113 Somente em 2011 o Estado da Bahia realizou o primeiro concurso público, após a privatização das serventias, 
que finalizou em 2017. A lei que regulamentou a privatização, contudo, conferiu a opção a alguns servidores de 
permanecerem à frente dos cartórios, sem a submissão a concurso público. Apesar disso, a gestão privada, por si, 
já implicou maior eficiência dos serviços, conforme reportagem veiculada em abril de 2014, ao mostrar que para 
um serviço simples, como a abertura de firma, o atendimento em um cartório estatizado em Salvador poderia 
chegar a duas horas, como no 14º Ofício (no Centro Empresarial Iguatemi), enquanto que em um privado, no 
mesmo município, o tempo para a realização do mesmo serviço era de até de dez minutos, como no 10º Ofício 
(na Barra) (Fonte: http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/cartorios-privatizados-sao-maiseficientes-
1581850. Acesso em 10/01/2019). 
114 Art, 236, § 1º, CF. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
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norma constitucional de eficácia limitada, segundo a classificação de José Afonso da Silva115, 

pois necessita de regulamentação do legislador ordinário.  

E nessa função sobreveio a Lei 8.935/94, artigo 22116, cuja evolução histórico-

legislativa é analisada na subseção seguinte. 

Há, assim, na Constituição Federal de 1988 dois dispositivos que se relacionam à 

responsabilidade civil e que devem ser compatibilizados quando o assunto é a 

responsabilidade do notário. 

Parte minoritária da doutrina defende o argumento de que o artigo 37, parágrafo 6º, da 

CF/88 não pode ser invocado como fundamento da responsabilidade civil do Estado, ainda 

que indireta, por danos ocasionados pelos tabeliães no exercício da função notarial, sob o 

argumento de que esses desenvolvem a sua atividade por sua conta e risco, com autonomia 

administrativa e financeira117. Não há, segundo os adeptos dessa teoria, um vínculo de 

representação entre notário e Estado, de modo a afastar a incidência da Norma Constitucional. 

Para essa corrente, portanto, sequer se cogita na existência de uma antinomia, pois 

somente o artigo 236, parágrafo 1º, da Constituição tem aplicação à responsabilidade civil do 

notário. 

Para a doutrina majoritária, contudo, o Estado é responsável pelos prejuízos a que 

derem causa os tabeliães, com fundamento na responsabilidade extracontratual objetiva 

estabelecida no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, assim como os notários são 

pessoal e diretamente responsáveis por seus atos junto aos usuários, por força do artigo 236, 

parágrafo 1º118. 

Esse é o entendimento de Décio Erpen, ao esclarecer que os notários desempenham 

atividade pública atípica com regramento legislativo próprio, estabelecido pela Norma 

Constitucional do art. 236, cujo parágrafo 1 º delegou à lei ordinária a regulação da disciplina 

da responsabilidade civil119. 

Yussef Said Cahali vai além e acentua que, mesmo que não fossem os notários 

 
115 Silva, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
118.   
116 Lei 8935/94; Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos 
que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na 
prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos 
prepostos.    
117 BENUCCI, Renato Luís. A responsabilidade civil pelos atos notariais e de registro. Revista de Direito 
Imobiliário: RDI, v. 36, n. 74, jan./jun. 2013, p. 247. 
118 BENUCCI, Renato Luís. Op.cit., p. 253. 
119 ERPEN, Décio Antônio. A responsabilidade civil, penal e administrativa dos notários e registradores. 
Boletim do Colégio Notarial do Brasil – Seção Rio Grande do Sul. n. 1. Rio Grande do Sul, 1999. pp. 3-6.  
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considerados agentes públicos, ainda assim, haveria a corresponsabilidade do Estado pelos 

atos danosos praticados por aqueles profissionais, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, tão-somente pela natureza da função notarial, exercida por delegação do 

Estado120. 

Compatibilizam-se, portanto, essas regras constitucionais segundo o critério da 

especialidade, pois o artigo 236, parágrafo 1º, é um comando constitucional específico, 

dirigido aos notários e registradores. A regra do artigo 37, parágrafo 6º, entretanto, é genérica 

e estabelece a responsabilidade estatal por atos lesivos causados por seus agentes, dentre 

esses, os notários.  

A favor da responsabilidade conjunta do Estado e dos notários, Cretella Junior esclarece 

que o artigo 37, parágrafo 6º, se conjuga ao artigo 236, este “[...] regulador de atividades 

notariais e de registro, e da responsabilidade civil e criminal dos que a exercem”121. 

Entendimento em sentido contrário implicaria a quebra da unidade da Constituição122, 

pois, se o artigo 37, parágrafo 6º, fosse aplicado à responsabilidade pessoal dos notários 

perante terceiros, não haveria sentido a existência da norma do artigo 236, parágrafo 1º, que 

remete à lei a disciplina da responsabilidade desses profissionais. 

Destaca-se, por fim, o fato de que bastaria a interpretação gramatical e literal do 

parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição de 1988 para se concluir que “[...] o texto 

constitucional (sic) é bem claro: a responsabilidade civil e a responsabilidade penal dos 

notários e dos oficiais de registro serão reguladas por lei”123. 

Cumpre, assim, analisar a evolução histórico-legislativa infraconstitucional que 

regulamenta a responsabilidade civil dos tabeliães.  

 

2.4 Considerações finais do capítulo 
 
Neste capítulo, analisou-se, inicialmente, o regime jurídico da atividade notarial, 

expondo, em breves linhas, a sua gênese, para então aprofundar sobre as naturezas jurídicas 

 
120 CAHALI, Yussef Said. Op. cit., p. 266.  
121 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Vol IX. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária,1993, p. 4616. 
122 A Constituição Federal deve ser interpretada como um conjunto harmônico, pois segundo Vicente Ráo, “a 
conciliação dos textos aparentemente antagônicos é dever supremo do intérprete, que deve partir do pressuposto 
de não existirem, nas normas jurídicas, nem disposições, nem palavras inúteis”. RÁO, Vicente. O Direito e a 
vida dos direitos. 7. ed. anot. e atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013. p. 452.  
123 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Vol. IX. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1993, p. 4623. 
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da atividade e do agente delegado.  

Compreender e alocar o exercício da atividade de notas no sistema jurídico é 

indispensável para a correta classificação da responsabilidade civil do Estado e dos próprios 

agentes delegados por danos que decorram do exercício da função notarial.  

Demonstrou-se que os tabeliães de notas não se caracterizam como servidores públicos, 

porquanto são particulares em colaboração com o Estado, que exercem uma função 

tipicamente pública, porém de modo privado, de tal modo que o sistema de responsabilização 

próprio dos serviços públicos não serve para fundamentar a responsabilidade pessoal dos 

notários pelos danos que vierem a causar no desempenho da atividade. 

Apresentou-se a problemática quanto à responsabilidade do Estado em casos de 

prejuízos aos usuários dos serviços notariais, decorrentes da atuação dos notários e a solução 

dada pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, no 

sentido de estabelecer a responsabilidade objetiva e primária do Ser Público, com o poder-

dever de regresso contra o agente delegado ofensor. 

Por fim, posicionou-se sobre a faculdade de a pessoa prejudicar acionar diretamente o 

notário, com fundamento no artigo 22 da Lei 8.935/94, sem que lhe seja imposta a obrigação 

de incluir o Estado no pólo passivo, em que pese esse assunto não ter sido discutido pelo 

Supremo Tribunal Federal no recurso analisado. 

 

3 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
NOTÁRIO 
 

Esta seção contém uma abordagem da responsabilidade civil do notário no plano da 

evolução histórico-legislativa na esfera infraconstitucional. 

É consenso na doutrina e na jurisprudência a determinação de que o dano resultante do 

exercício da atividade notarial deve ser ressarcido a fim de recompor o patrimônio do usuário 

lesado. A imputação desta responsabilidade ao notário, entretanto, é objeto de um dissenso 

doutrinário e jurisprudencial, o que é devidamente abordado neste item. 

No segmento 3.1, expõe-se a evolução legislativa da responsabilidade civil do notário 

na esfera infraconstitucional. Demonstra-se, ainda, que uma das dificuldades na abordagem 

do tema se dá em razão de o legislador ordinário o haver tratado de modo disperso e 

contraditório, o que resultou em frequentes alterações legislativas e na formação de correntes 

doutrinárias diversas. Examinam-se, também, as normas que versam sobre a responsabilidade 

civil do notário no Código Civil de 1916, na Lei Federal 8.935/94, na Lei 9.492/97 e na 
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recente Lei 13.286/16. 

Deve-se responder no capítulo inteiro aos seguintes questionamentos específicos a) 

Qual a natureza da responsabilidade civil do notário de acordo com a legislaçao 

infraconstitucional? b) Foi significativamente alterada a regulamentação da responsabilidade 

dos notários? 

 

3.1 Da responsabilidade civil do notário na legislação infraconstitucional 
 

A primeira vez que a responsabilidade civil do notário foi disciplinada no Brasil foi no 

Título LXXX, Livro I das Ordenações Filipinas que vigoraram no Pais até a entrada em vigor 

do Código Civil de 1916. 

De acordo com as Ordenações, a nomeação para o exercício da função pública de notas 

e de registros pressupunha a prestação de uma caução, a qual se vinculava ao eventual 

ressarcimento de danos causados por esses profissionais nomeados.  

Não havia nesta norma a imputação da responsabilidade, ao Ente público, por atos 

decorrentes das funções exercidas pelos oficiais, sendo estes, portanto, os responsáveis diretos 

e exclusivos pelos eventos danosos a que dessem causa124.  

Com a vigência do Código Civil de 1916, a matéria passou a ser regulamentada segundo 

as regras gerais da responsabilidade estatuídas na referida codificação. Posteriormente, em 

1928, foi editado o Decreto 18.542, que também disciplinou a responsabilidade dos notários e 

estabeleceu, de maneira expressa, a exemplo das Ordenações Filipinas, a necessidade de 

prestação de uma caução de 20 contos de réis para que esses profissionais fossem 

nomeados125. No artigo 343 desta norma vinculou-se a caução prestada pelos oficiais ao 

ressarcimento de danos decorrentes do exercício de suas funções126.  

É no artigo 37 do mesmo Decreto 18.542/1928, porém, que está a natureza da 

responsabilidade civil dos notários, nos termos a seguir dispostos: “Art. 37. Além dos casos 

expressamente consignados, os officiaes serão civilmente responsaveis por todos os prejuizos 

 
124 BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos notariais e 
de registro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 225. 
125 Decreto 18.542, de 24 de dezembro de 1928; “Art. 312. Art. 312. Ao exercicio precederá a autorização dada 
pelo juiz do alistamento eleitoral e publicada no Diario Official, desde que o serventuario prove: a) ter feito no 
Thesouro Nacional a caução de 20 contos de réis em dinheiro ou apolices federaes ou municipaes do Districto 
Federal”. 
126 Decreto 18.542, de 24 de dezembro de 1928; “Art. 343. A caução de que trata o art. 312 ficará vinculada com 
direito de prelação:  I, ao resarcimento dos damnos occasionados pelo serventuario no exercicio de suas 
funções”. 
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que, por culpa ou dolo, causarem ou seus prepostos e substitutos, estes quando de sua 

indicação, aos interessados no registro”. 

Em seguida, foi editado o Decreto 4.857, de 09.11.1939127, que dispôs sobre a 

responsabilidade dos notários e registradores do mesmo modo que o Decreto 18.542/1928.  

Em 1973, entrou em vigor a Lei de Registros Públicos (Lei Federal 6.015), que se 

reporta ao tema no artigo 28128, ao estabelecer, expressamente, a responsabilidade dos 

registradores públicos fundada na culpa ou no dolo. 

 Em 1988, foi promulgada a vigente Constituição Federal, que estabeleceu as diretrizes 

da responsabilidade dos notários e dos registradores no artigo 236, parágrafo 1º 129, atribuindo 

ao legislador ordinário a competência para regular a matéria, de maneira que várias leis 

surgiram, como a Lei 8.935, de 18.11.1994; a Lei 9.492, de 10.09.1997; e a Lei 13.286, de 10 

de maio de 2016, que serão abordadas nos itens seguintes. 

Conclui-se, dessa breve exposição histórico-legislativa, que a matéria da 

responsabilidade civil dos notários teve como base normativa as leis de caráter ordinário, 

passando a ser considerada matéria constitucional somente com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, da qual emanam os artigos 37 e 236, que inspiram distintas 

teses a respeito da imputação e da natureza da responsabilidade civil por eventos lesivos 

decorrentes da função notarial. 

Cumpre, assim, analisar esses preceitos constitucionais no que se refere à 

responsabilidade civil dos notários, tendo-se como pressuposto a natureza jurídica de agentes 

públicos desses profissionais, conforme demonstrado no capítulo anterior.  

Para a correta compreensão do sistema de responsabilidade civil aplicável à atividade 

notarial, deve-se ter por pressuposto o fato de que o tabelião de notas, ao prestar os seus 

serviços, seja ao formalizar juridicamente a vontade das partes, seja ao intervir nos negócios 

jurídicos a que as partes queiram dar formato legal ou autenticidade, age como um 

profissional privado, em razão do binômio tensivo que rege a atividade notarial – natureza 

pública da função e exercício privado da atividade. 
 

127 Decreto 4.857/39; “Art. 37. Alem dos casos expressamente consignados, os oficiais serão civilmente 
responsáveis por todos os prejuizos que, por culpa ou dolo, causarem, pessoalmente, ou por seus prepostos e 
substitutos, estes quando de sua indicação, aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade 
civil independerá da criminal, pelos delitos que praticarem”. 
128 Lei Federal 6.015, de 31 de dezembro de 1973; “ Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os 
oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos 
que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro”. 
129 Constituição Federal de 1988; “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, 
por delegação do Poder Público. § 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal 
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder 
Judiciário”. 
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No exercício de seu ofício, o notário não pratica ato administrativo, não exerce atos de 

império, muito menos atua em posição de superioridade em relação aos usuários; ao contrário, 

somente assessora as partes interessadas na formalização de suas vontades, quando 

demandado. 

Assim, quando o agente estatal age como particular, sua conduta é regida pelas regras 

do Direito privado, de maneira que a responsabilidade civil dos notários não deve ser 

submetida ao regime da responsabilidade que recai sobre os entes públicos, mas sim à luz do 

Direito privado. 

Embora haja o proveito mediato do Estado, por envolver uma função pública, o 

interesse imediato é o do particular, sendo que este define a natureza do direito aplicável130. 

Na Espanha, a responsabilidade dos notários dá-se segundo as regras do Direito 

privado, sendo considerada, inclusive, responsabilidade contratual, pois, segundo Ripert, os 

notários agem como mandatários dos usuários de seus serviços131.  

De semelhante maneira se dá em França, onde os notários, mesmo tendo a natureza 

jurídica de oficiais públicos, são responsabilizados segundo as regras do Direito comum, à 

semelhança dos demais profissionais132. 

Portanto, necessário se faz verificar a legislação infraconstitucional pertinente para se 

definir em quais termos se dá a responsabilidade civil dos notários. 

 

3.1.1 Responsabilidade Civil do Notário de acordo com o Código Civil de 1916 
 

Quando promulgada a Constituição Federal de 1988, vigia o Código Civil de 1916, 

recepcionado pela citada Norma Constitucional com relação aos dispositivos que não 

afrontassem a norma supralegal e que permaneceu em vigor até 11.01.2003. 

No que se refere à responsabilidade civil dos notários, esse era o diploma legal que se 

aplicava à matéria, até o ano de 1994, quando surgiu a Lei Federal 8.935, que se desincumbiu 

da função de norma regulamentadora da responsabilidade civil dos tabeliães, em cumprimento 

ao disposto no artigo 236, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988.  

Deve-se destacar, ainda, que, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, já existia 

 
130 PINHO, Rui Rabelo. Instituições de Direito público e privado: introdução ao estudo do Direito, noções de 
ética profissional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 1979, p. 36. 
131 RIPERT, Georges; BOULANGER, Jean. Tratado de Derecho Civil: Segun el Tratado de Planiol. Tomo V. 
Buenos Aires: La Ley, 1965, p. 54. 
132 MARQUIS, Paul Yvan. Principes Generaux et Fondamentaux de la Responsabilite Civile du Notaire, 
Officier Public, Vol. 78, N. 4, Rev. Notariat, p. 143. 
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no ordenamento jurídico a Lei Federal 6.015, que é de 1973 e que possui dispositivo 

expresso133 no que concerne à responsabilidade civil, porém aplicável apenas aos 

registradores civis das pessoas naturais, de títulos e documentos, de pessoas jurídicas e de 

imóveis, não estando abarcados por essa norma os tabeliães, os quais permaneciam regidos 

pelas regras da responsabilidade comum do legislador ordinário de 1916134. 

Passa-se, então, à análise da responsabilidade civil dos tabeliães à luz das regras gerais 

do Código Civil de 1916, o qual dá ensejo a variegadas teses. 

A primeira corrente fundamenta a responsabilidade dos notários no artigo 159 deste 

Código, que dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 

imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”135.   

Verifica-se do texto normativo que a responsabilidade civil segundo este artigo tinha 

como pressuposto a aferição da culpa, ou seja, a atuação imprudente, negligente ou imperita 

do agente causador do dano. De efeito, a responsabilidade era de natureza subjetiva, na qual, 

segundo Bruno Leonardo Câmara Carrá,  a “[...] culpa sempre servirá de elementar”136. 

Portanto, a responsabilidade com fundamento na culpa implica que somente os atos 

ilícitos voluntários, resultantes da intenção do agente - consubstanciada essa no dolo - ou do 

descuido - que consiste na negligência ou imprudência -  ensejavam o surgimento da 

obrigação de indenizar137.  

Clóvis Bevilácqua, ao comentar o Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, aduz que 

“[...] na culpo (sic) há, sempre, a violação de um dever preexistente”138, que pode decorrer de 

um contrato ou do princípio geral do direito de respeito às pessoas e aos bens de terceiros. 

Serpa Lopes imprimiu destaque ainda maior à culpa na aferição da responsabilidade do 

tabelião nos casos em que tenha intervindo no ato notarial  “[...] visus, auditus et sentibus, isto 

é, daquilo que resultou de sua atestação baseado no que viu, ouviu e sentiu”139. 

Exemplifica José de Aguiar Dias a conveniência da responsabilização subjetiva do 
 

133 A Lei Federal 6015/73 dispõe, exclusivamente, sobre os registros públicos. A atividade notarial não se 
confunde com a registral, sendo esta regulamentada pela Lei 8.935/94. Nesse sentido, o artigo 28 da Lei 6015/73 
não tem aplicação aos notários. “Lei 6015/73; “Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais 
são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que 
indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro”. 
134 CASTRO, Demades Mário. Op cit., p. 110. 
135 Lei 3.071, de 01 de janeiro de 1916. 
136 CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Aspectos das Modalidades Subjetiva e Objetiva no Sistema Atual de 
Responsabilidade Civil Brasileiro. v. 1 (2004). Revista Jurídica da FA7, p. 59. 
137 SANSEVERINO,  Paulo  de  Tarso  Vieira.  Responsabilidade  Civil  no  Código  do Consumidor e a 
Defesa do Fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 43. 
138 BEVILACQUA, Clovis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Bevilácqua. 7 
tiragem. Ediçao Histórica. Vol. I. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1940, p. 426. 
139 LOPES. Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S/S, 
1964, p. 262. 
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tabelião com o caso de um reconhecimento de firma falsa, em que a investigação da culpa 

deste profissional se faz necessária para se evitar que, mesmo tendo sido diligente, venha a 

responder por danos decorrentes deste ato, pois não é incomum que estelionatários se utilizem 

de artifícios fraudulentos para ludibriar o notário140, que não é perito grafotécnico - destaque-

se141. 

Ademais, tratava-se essa responsabilidade do artigo 159 do Código Civil de 

responsabilidade direta por ato próprio. Assim, se entender esta norma aplicável aos notários, 

pode-se concluir que estes deveriam responder por atos próprios, de modo direto, se viessem a 

agir com imprudência, negligência ou imperícia e dessa atuação culposa decorressem danos a 

terceiros. 

Impende investigar, no entanto, qual era a responsabilidade dos notários por atos de seus 

prepostos. Afinal, aqueles detinham autonomia para contratar funcionários a fim de auxiliá-los 

no exercício da função.  

Sob esse aspecto, invoca-se o artigo 1.521, ao estabelecer que “São também 

responsáveis pela reparação civil: “[...] III. O patrão, amo ou comitente, por seus 

empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião 

deles (art. 1.522)”.  

Conformava, com efeito, regra de responsabilidade civil por ato de terceiro e que tinha 

completa aplicação aos notários, os quais não poderiam ficar imunes da responsabilidade por 

terem delegado o exercício de certas atividades aos seus prepostos. Essa responsabilidade 

também tinha por fundamento legal a investigação da culpa. 

Clóvis Bevilácqua esclarece que essa responsabilidade decorre da falta de vigilância e 

cuidado dos empregadores, bem como da imprudência da escolha de seus prepostos (culpa in 

eligendo)142. 

A segunda teoria invoca a regra do artigo 15 do Código Civil de 1916 como fundamento 

da responsabilidade civil por danos na atividade notarial, por entender que os notários eram 

funcionários do Estado e, como tais, este seria o responsável direto perante os particulares, 

detendo o direito de regresso em relação àqueles.  

 
140 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. Vol. I. 5 ed. rev., aum. Rio de Janeiro: Forense, 1973, pp. 

343/344. 
141 TJSP, 1 Camara, 17.03.1981, RT 555/70; “[...] não se pode increpar ao serventuário responsabilidade ou 

desaviso pelo reconhecimento, salvo o erro grosseiro ou chapado na comparação”. TJSP, 6 Camara: “Se a 
falsificação de firma é muito bem feita, imperceptível a olhos experimentados do funcionário orientado para 
esse trabalho, descabe a responsabilidade do cartório, se a firma for reconhecida por semelhança”. (AC. 
223.441, 22.02.1974. 

142 BEVILACQUA, Clovis. Op. cit, Vol. IV, p. 668. 
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Neste sentido, José de Aguiar Dias entendia como inaceitável qualquer entendimento ou 

decisão em sentido contrário, pois, para ele, o Estado deveria indenizar o particular se o dano 

decorreu de ato de seus funcionários143.  

Igualmente, Affonso Dionysio Gama defendia o argumento de que a responsabilidade 

dos notários sob a égide do Código Civil teria por base o artigo 15144, em caso de danos a 

terceiros decorrentes de ações que violassem o direito ou de inobservância dos deveres 

prescritos por lei145. 

Pontes de Miranda acrescenta que o artigo 15 do Código Civil apenas explicitou a 

regressividade da ação indenizatória em razão da natureza de funcionário público que tem o 

causador do dano, pois “[...] a dívida é do Estado; e não do funcionário público”146.  

Cumpre destacar, ainda, o artigo 1.634147 da mesma codificação, que previu 

expressamente a responsabilidade dos notários, então considerados oficiais públicos, por 

eventuais nulidades no testamento.  

José de Aguiar Dias dá especial destaque à responsabilidade do tabelião por nulidade de 

testamento público, sendo, para ele, “[...] o caso talvez mais frequente e mais grave dessa 

espécie de danos”148. 

Da redação dessa norma, pode-se concluir que o legislador pretendeu atribuir a 

responsabilidade pessoal desses profissionais, sem considerar a de cunho estatal149. E, 

novamente, era a responsabilidade fundada na aferição da culpa ou do dolo, mas, neste caso, 

relacionada ao cumprimento das formalidades legais150. 

Do cotejo dos artigos 159 e 1.634, ambos do Código Civil de 1916, pode-se concluir 

que a responsabilidade dos notários era pessoal e direta, ou seja, que deveriam responder por 

suas ações lesivas em face dos usuários dos serviços, de acordo com a regra do Direito 

privado e com fundamento no dolo ou na culpa. Desse modo, o artigo 15 do mesmo diploma 

legal não deveria incidir aos notários, por haver dispositivos específicos.  
 

143 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. Vol. II. 5 ed. rev., aum. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 
221. 
144 Código Civil de 1916; “Art. 15. As pessoas jurídicas de direito publico são civilmente responsáveis por atos 
dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrario ao direito 
ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano”. 
145 GAMA, Affonso Dionysio. Manual Pratico dos Tabelliaes de Notas. São Paulo: Livraria Academia Saraiva 
e Cia, 1926, p. 15. 
146 MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo XI. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1955, p. 408. 
147 Código Civil de 1916; “Art. 1.634. O oficial público, especificando cada uma dessas formalidades, portará 
por fé, no testamento, haverem sido todas observadas. Parágrafo único. Se faltar, ou não se mencionar alguma 
delas, será nulo o testamento, respondendo o oficial público civil e criminalmente”. 
148 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. Vol. I. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 341. 
149 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Vol. II. 5 ed. rev., aum. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 
222. 
150 CAHALI, Yussef  Said. Op. cit., p. 272. 
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3.1.2 Responsabilidade Civil do Notário de acordo com a Lei 8.935/94 
 

Em 1991, foi elaborado o Projeto de Lei 2.248151, fruto do anseio do constituinte, que 

buscava regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal e estabelecer, dentre outros 

assuntos, a responsabilidade civil dos notários e dos registradores.  

Esse projeto foi aprovado e convertido na Lei 8.935/1994, em 18 de novembro de 1994, 

cujo artigo 22152 será objeto de análise neste item.  

Ocorre que a redação do artigo 22 não foi, tecnicamente, a mais completa, pois não se 

estabeleceu de modo expresso a natureza jurídica da responsabilidade desses profissionais, se 

objetiva ou subjetiva, o que influenciou diretamente na formação de correntes doutrinárias e 

jurisprudenciais distintas153. 

Da redação original do artigo 22, tinha-se que os notários e registradores devem 

responder por atos danosos próprios e de seus prepostos causados a terceiros, na prática de 

atos próprios da serventia. 

Cumpre, portanto, analisar qual a espécie de responsabilidade que se aplicava aos 

notários, bem como o alcance do conceito de “terceiros” e de “atos próprios da serventia”. 

Quanto aos terceiros, tem-se o ensinamento de Walter Ceneviva, para quem estes são, 

“[...] toda pessoa natural ou jurídica estranha à relação funcional entre o delegado, seus 

escreventes e auxiliares, e o Estado, vitimada por prejuízo decorrente de prática indevida de 

ato profissional próprio dos que são atribuídos por lei à serventia”154.  

O mesmo autor esclarece o conceito de “atos próprios da serventia”, ao relacioná-los 

com as funções legais inerentes ao ofício notarial, atribuídas por lei ao delegado155, a exemplo 

da formalização das vontades jurídicas dos interessados, por via de escrituras públicas, 

 
151 Projeto 2248/1991. “Ementa. REGULA AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE 
REGISTRO, DISCIPLINA A RESPONSABILIDADE CIVIL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA DOS 
NOTARIOS, DOS OFICIAIS DE REGISTRO E DE SEUS PREPOSTOS, E DEFINE A FISCALIZAÇÃO DE 
SEUS ATOS PELO PODER JUDICIARIO”. Disponível em < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=201431>. Acesso em 20 jan. 2019. 
152 Lei Federal 8.935, de 18 de novembro de 1994. “Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos 
danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos 
primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”. 
153 BENUCCI, Renato Luis. Op. cit, p. 240. 
154 CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários e dos Registradores comentada: Lei 8.935/94. 8. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 211. 
155 CENEVIVA, Walter. Op. cit.,  p. 212. 
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autenticações, reconhecimentos de assinaturas, dentre outros156.  

Por exclusão, os atos impróprios são aqueles que se relacionam com a autonomia 

gerencial157 dos notários, a exemplo da contratação de funcionários, aos quais não se aplicam 

as regras do artigo 22 da Lei 8.935/94, mas sim as do Direito próprio, como no caso dos 

funcionários, a Consolidação Normativa do Trabalho. 

Esclarecidos esses conceitos, passa-se à análise das diversas correntes sobre a espécie 

de responsabilidade civil dos notários. 

 

3.1.2.1 Primeira corrente – natureza objetiva da responsabilidade civil dos notários 
 

Os adeptos desta tendência veem na redação do artigo 22 da Lei 8.935/94 a natureza 

objetiva da responsabilidade dos notários, de modo que, para a configuração da 

responsabilidade civil destes profissionais, bastaria existir nexo de causalidade entre o dano 

ocasionado e a conduta voluntária, comissiva ou omissiva, praticada na função do agente 

público, salvo culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito158. 

Segundo essa doutrina, a interpretação gramatical do artigo 22 não pode levar a outra 

conclusão que não seja a da responsabilidade objetiva dos notários por atos próprios, pois, se 

fosse intenção do legislador imputar-lhes a subjetiva, teria feito de modo expresso, a exemplo 

do que determinou em relação ao direito de regresso em face de seus prepostos159. 

Consoante Loureiro, o legislador ordinário apenas exigiu o elemento subjetivo da 

responsabilidade (dolo/culpa) em relação ao preposto, o que confirma a vontade da norma em 

atribuir a natureza objetiva à responsabilidade do notário160. 

No mesmo sentido, posiciona-se Rafael Peteffi da Silva, ao acentuar que a exegese da 

redação original do artigo 22 da Lei 8.935/94 pareceria indicar o acatamento da tese objetiva 

da responsabilidade dos notários161. 

 
156 BRASIL, Lei Federal 8.935/94; “Art. 7º. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: I - lavrar 
escrituras e procurações, públicas; II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; III - lavrar atas 
notariais; IV - reconhecer firmas; V - autenticar cópias”. 
157 BRASIL, Lei Federal 8.935/94; “Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no 
exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na 
serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei”. 
158 SARTORI, Ivan Ricardo Garisio. Responsabilidade civil e penal dos notários e registradores. Revista de 
Direito Imobiliário, ano 25, n. 53, p. 105. São Paulo: RT, jul.-dez, 2002. 
159 LEVADA, Cláudio Antônio Soares. Responsabilidade civil do notário público. Revista de Direito privado. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 8, out.-dez., 2001  
160 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Método, 2014. p. 8.  
161 PETEFFI DA SILVA, Rafael. Comentários ao art. 236 da Constituição. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, 
Jorge; AGRA, Walber de Moura. Comentários à Constituição Federal de 1988 – Rio de Janeiro : Forense, 
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Acrescentam, ainda, os adeptos dessa linha de pensamento que a responsabilidade dos 

notários deve ser direta e objetiva com fundamento na natureza pública da função notarial, de 

maneira que a simples transferência da execução da atividade a pessoas privadas não pode 

descaracterizar a sua natureza estatal e acarretar o ônus aos usuários dos serviços de 

demonstração do dolo ou da culpa dos notários como pressuposto do ressarcimento. Isto 

porque se a função permanecesse sob titularidade estatal, lhes bastaria a prova do dano e do 

nexo causal, já que a responsabilidade do Estado é objetiva162. 

Renato Nalini, defensor dessa corrente, a justifica sob o fundamento de que os tabeliães, 

ao receberem a delegação para o exercício da atividade notarial, também assumem os riscos 

dela decorrentes e não apenas as vantagens. Assevera que não seria razoável deixar os bona 

com o particular e os onera com o Estado163. 

No mesmo sentido, Jairo Vasconcelos Rodrigues Carmo, que também atribui aos 

notários a responsabilidade direta e objetiva por seus atos lesivos a terceiros, sob o argumento 

de que a outorga da função notarial, que lhes é feita sob a garantia da autonomia 

administrativa e financeira, também representa a assunção dos riscos e dos onera, afastando-

se o Estado desta responsabilidade164.   

Destaca-se a lição de Renato Luís Benucci, que corrobora a posição dos doutrinadores 

citados, no sentido de que a responsabilidade objetiva dos notários “[...] seria um modo meio 

de compensar o usuário do serviço da exploração da atividade econômica pelos notários e 

registradores”165. Isso porque, nessa espécie de responsabilidade, não se impõe ao requerente 

da pretensão reparatória a produção de provas relacionadas à demonstração da atuação dolosa 

ou culposa do profissional que lhe causou o dano, mas tão somente a sua existência, o 

resultado e o elo entre eles. 

A objetivação da responsabilidade adveio exatamente da percepção da dificuldade de o 

lesado conseguir produzir as provas necessárias à demonstração da culpa, mormente pelas 

desigualdades econômica e técnica que, por vezes, marcam as relações jurídicas nas quais 

houve o dano. Por um anseio social, portanto, objetivou-se a responsabilidade, de modo que 

coubesse ao prejudicado apenas se desincumbir de demonstrar o dano sofrido e o nexo com a 

 
2009, p. 2435 a 2443. 
162 Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 
535. 
163 NALINI, Renato. Registro de Imóveis e notas: responsabilidade civil e disciplinar (obra conjunta). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 92. 
164 CARMO, Jairo Vasconcelos Rodrigues. Responsabilidade Civil do Delegatário Notarial e dos Registros 
Públicos. Revista da EMERJ. v. 9, n. 36, 2006, p. 172. 
165 BENUCCI, Renato Luís. A responsabilidade civil pelos atos notariais e de registro. Revista de Direito 
Imobiliário: RDI, v. 36, n. 74, jan./jun. 2013, p. 248. 
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conduta do agente ofensor.  

Ainda na defesa da responsabilidade objetiva dos tabeliães, há autores que a atribuem 

dessa maneira com base no paralelismo com a norma constitucional insculpida no artigo 37, 

parágrafo 6º, pois o legislador ordinário poderia ter previsto a responsabilidade do notário de 

modo diverso, optou, no entanto, pela reprodução dos termos da Norma Constitucional166. 

Assim como o constituinte originário dispôs no artigo 37, parágrafo 6º sobre a aferição 

da culpa somente no que se refere à ação de regresso contra o agente causador do dano, o fez 

o legislador ordinário, ao dispor o que segue: “[...] assegurado aos primeiros direito de 

regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”. 

Comparando-se, por conseguinte, os textos normativos à luz da sintaxe, pode-se 

concluir que a responsabilidade em ambas é de natureza objetiva. E que  “[…] existe variação, 

apenas, e tão somente, em relação aos atores da relação jurídica. Na norma constitucional, são 

pessoas jurídicas de direito publico ou as de direito privado prestadoras de serviços públicos e 

seus agentes. Já na norma legal, são os notários ou registradores e seus prepostos167”. 

Os seguidores dessa tendência compreendem que, se fosse a intenção do legislador 

ordinário estabelecer a responsabilidade subjetiva dos notários, o teria feito expressamente, a 

exemplo do que dispôs, na parte final do artigo, sobre a responsabilidade dos prepostos. 

Este também é o entendimento de Cahali, ao ensinar que o dever de indenizar do notário 

persiste, mesmo que tenha agido com a diligência necessária168. 

Insta salientar, todavia, que os fundamentos da responsabilidade objetiva do Estado e os 

da que se aplica aos notários em nada se aproximam. Somente se justifica a objetividade da 

responsabilização do Estado pelo princípio da igualdade, que é fundamento do Estado 

Democrático de Direito169, pois se deve garantir a socialização dos riscos, de modo a evitar-se 

que somente alguns suportem os prejuízos por causa de atividades que a todos interessa.  

Entretanto no Direito Civil, a responsabilidade objetiva é a exceção, somente podendo 

aplicar-se nas hipóteses especificadas em lei ou em caso de atividades de risco170. 

Por conseguinte, não se pode aceitar a tese da responsabilidade objetiva com base no 

 
166 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 122.  
167 RODRIGUES JUNIOR. Otavio Luiz; MAMEDE, Gladston. ROCHA, Maria Vital da. Responsabilidade 
Civil Contemporânea. Sao Paulo, Atlas, 2011, p. 446. 
168 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3 ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 283. 
169 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 15. ed., Malheiros Editores, p. 866. 
170 BRASIL, Código Civil de 2002; “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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paralelismo com a norma constitucional de responsabilização do Estado, pois não se admite, 

no Direito brasileiro, interpretação extensiva para prejudicar a situação jurídica daqueles que 

são réus em ações judiciais.  

Por fim, expõe-se outro argumento utilizado para a defesa da responsabilidade objetiva 

dos notários, que é a Teoria do Risco Causado, sustentada por Venicio Antonio de Paula 

Salles. Para o autor, “[...] sendo ato ilícito omissivo ou comissivo (faute du service), aplica-se 

a regra do art. 22, da Lei 8.935/94, respondendo o notário ou registrador, de forma objetiva e 

direta, podendo utilizar a via regressiva contra o servidor relapso ou omisso”171.  

O pressuposto dessa tese é o de que a atividade notarial é de risco, por sua natureza. 

Ressalte-se, contudo, que esse entendimento não está em alinho com o próprio conceito de 

atividade notarial trazido pela Lei 8.935/94, que é o de garantir a segurança e a eficácia dos 

atos jurídicos172.  

A função notarial consiste em uma atividade jurídico cautelar173, cujo escopo é o de 

produzir segurança e certeza jurídicas e, consequentemente, de prevenir litígios. Cabe aos 

notários recepcionar a declaração volitiva de seus clientes e, antes mesmo de praticar qualquer 

ato notarial, verificar a compatibilidade do negócio jurídico pretendido com o ordenamento 

jurídico. 

Demonstra-se, com efeito, que a intervenção notarial, em vez de trazer em si o risco, 

traz a segurança, a estabilidade das relações negociais, tudo sob a iluminação da fé pública 

notarial174, que corresponde à especial confiança atribuída por lei aos tabeliães, no exercício 

de suas funções, com presunção de verdade175. 

Por essas razões, igualmente se refuta o terceiro argumento invocado por parte da 

doutrina como base da responsabilidade objetiva dos notários. 

 

3.1.2.2  Segunda corrente – natureza subjetiva da responsabilidade civil dos notários 

 

O pressuposto da responsabilidade dos notários, segundo esse pendor, é a demonstração 

do dolo ou da culpa desses profissionais, transposto ao nexo causal entre essas condutas e o 

 
171 SALLES, Venicio Antonio de Paula. Responsabilidade civil extracontratual dos notários e registradores.  
GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; PIRES, Luis Manuel Fonseca; BENACCHIO, Marcelo (coord.). 
Responsabilidade Civil do Estado. Desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 1115.  
172 Lei 8.935/94; “ Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa 
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”. 
173 LARRAUD, Rufino. Op. cit., p. 145. 
174 BRANDELLI, Leonardo. Op. cit., p. 50. 
175 CENEVIVA, Walter. Lei dos notários e dos registradores comentada. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 33. 
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dano operado. 

A interpretação do disposto no artigo 22 da Lei 8.935/94, para os adeptos desse sistema, 

deve ocorrer no sentido de que referida norma, ao regulamentar o artigo 236, parágrafo 1º, da 

Constituição Federal, fixou a responsabilidade subjetiva dos notários, pois o silêncio do 

legislador ordinário não pode ser interpretado de modo dilargado para impor situação mais 

gravosa para o agente público do que o pretendido pelo constituinte originário176. 

Explica-se: a base dessa linha de pensamento é a de que o Estado responde perante 

terceiros pelos danos decorrentes da atividade notarial, com fundamento no artigo 37, 

parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, sendo esta responsabilidade de natureza 

objetiva. Impõe-se, também, evocar o fato de que os notários são agentes públicos, de maneira 

que se torna impossível responsabilizar objetivamente a um só tempo o Estado e o tabelião177. 

É o que aduz Carlos Roberto Gonçalves: “[…] a ação pode ser direcionada diretamente 

contra o Estado, baseada na responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, ou diretamente contra o notário ou registrador, desde que o autor se 

proponha, neste caso, a provar culpa ou dolo destes”178.   

Em igual sentido, José de Aguiar Dias preleciona a ideia de ser inviável imputar aos 

notários a responsabilidade objetiva, quando o próprio constituinte a pretendeu fundamentada 

no dolo ou na culpa, em sede de ação regressiva179. 

Venosa confirma este entendimento, ao ensinar que a ação indenizatória deve ser, 

preferencialmente, dirigida contra o Estado, mas que, se for ajuizada contra o notário, cabe ao 

seu autor a prova da culpa ou do dolo, eis que somente o Estado responde objetivamente nesta 

hipótese180.  

Conforme assevera Ricardo Dip, a Constituição Federal atribuiu a competência à norma 

subconstitucional para definir a responsabilização dos notários, podendo tê-la estabelecido 

como objetiva, expressamente. Ao revés, optou o legislador ordinário por centrá-la na culpa 

em sentido amplo181. 

Não se pode olvidar, ainda, que a responsabilidade civil objetiva, no Direito brasileiro, 

 
176 STOCO,  Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência. Tomo I. 9 ed. rev., atual., ref. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 787. 
177 STOCO,  Rui. Op. cit., p. 788. 
178 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 561. 
179 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 12. ed. rev., atual. de acordo com o Código Civil de 2002 
e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 690.  
180 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol IV. 15 ed. Sao Paulo: Atlas. 2015, p. 
306. 
181 DIP, Ricardo Henry Marques. Nótulas sobre a responsabilidade civil e disciplinar dos tabeliães e registradores 
públicos. Revista de Direito Imobiliário. Vo. 80. Ano 39. São Paulo: Ed. RT, jan.-jun./2016, p. 147. 
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por ser mais gravosa, não pode ser presumida, ou seja, não é possível juridicamente imputar a 

responsabilização objetiva com base na analogia, sem que esteja fundada em disposição 

expressa da lei ou sem que decorra da natureza de risco da atividade182. 

Ambas as hipóteses não se vislumbram no caso em comento – o artigo 22 da Lei 

8.935/94. Embora fosse possível, não dispôs sobre a objetivação da responsabilidade dos 

notários, muito menos a atividade notarial pode ser considerada de risco, sobretudo por ser 

atividade destinada a garantir segurança jurídica. 

Ademais, o tabelião não exerce atividade empreendedora, de modo que não há que se 

falar em risco-proveito como fundamento da natureza objetiva da responsabilidade no 

desempenho da função notarial183. 

Aceitar a tese da responsabilidade objetiva dos notários pode representar, ainda, 

situação de tamanha injustiça, porquanto a regulação da atividade notarial compete 

integralmente ao Estado, cabendo aos notários o estrito cumprimento das normas184, de modo 

que não parece razoável retirar desses profissionais a chance de demonstrar que o dano não 

decorreu de sua má prestação de serviço, mas sim da sua má programação185. 

O exercício da atividade notarial, portanto, pode implicar danos aos usuários dos 

serviços, tão somente pela aplicação dos dispositivos normativos, motivo pelo qual imputar a 

responsabilidade objetiva aos tabeliães pode ofender o senso comum de justiça186, preferindo-

se, assim, a interpretação do artigo 22 da Lei 8.935/94, no sentido que melhor prestigie os 

princípios éticos, qual seja, a da responsabilidade fundada na demonstração do dolo e da 

culpa.  

Hércules Benício assere que “[...] o agente que atua rigorosamente dentro do estrito 

dever legal não pode ser chamado a responder pelas falhas do sistema que ele não erigiu”, o 

que se impõe por questão de congruência jurídica187.  

Assim também se posiciona Sonia Marilda Péres Alves, ao exprimir a noção de que os 
 

182 MENEZES, Joyceane Bezerra de; QUARANTA, Roberta Madeira. O sistema de responsabilidade civil dos 
notários e registradores no direito brasileiro – reflexões sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
Pensar, Fortaleza, v. 15, n. 1, p. 155-177, jan./jun. 2010, p. 162. 
183 FERREIRA, Elaine Garcia. A responsabilidade civil dos notários e registradores. Revista Fé Pública. N. 
16/44. Rio de Janeiro: Anoreg/RJ, 2012, p. 44. 
184 CASTRO, Demades Mario. A responsabilidade civil dos notários e registradores e a edição da Lei 13.286, de 
10 de maio de 2016. Revista de Direito Imobiliário. Vol. 81. Ano 39. Pp. 337-361. São Paulo: Ed. RT, jul.-dez. 
2016, p. 354. 
185 ERPEN, Décio Antônio. Responsabilidade civil, penal e administrativa dos notários e registradores e o dano 
moral. In: SLAIBI FILHO, Nagib; COUTO, Sergio (Coord.). Responsabilidade civil: Estudos e depoimentos 
no centenário do nascimento de José de Aguiar Dias (1906-2006). Rio de Janeiro: Forense, pp.47-61, 2006, p. 
50/52. 
186 BENUCCI, Renato Luis. Op. cit., p. 251. 
187 BENÍCIO, Hércules Alexandre da Costa. Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos notariais e 
de registro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 269.  
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titulares das serventias extrajudiciais devem ficar isentos de responsabilidade se a sua conduta 

se deu em completa conformidade com o sistema normativo, “[...] pois não poderão responder 

pelas falhas do sistema que lhes é imposto”188 

Henrique Bolzani relembra a natureza hibrida da função notarial para sustentar a tese da 

responsabilidade subjetiva dos notários, pois, se assim não o fosse, “[...] problemas práticos 

inevitáveis e configuradores das mais injustas situações jurídicas se perpetuariam no exercício 

destas atividades, a ponto de se tornarem, em muitos casos, inviáveis”189.  

Denota-se que o sistema de responsabilização dos notários que melhor se adequa à 

interpretação teleológica e sistemática do artigo 22 da Lei 8.935/94 é o que tem por pilar a 

prova da ação culposa ou dolosa daqueles profissionais. 

 

3.1.3 Responsabilidade Civil do Notário, de acordo com a Lei 9.492/97 
 

A Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, regulamenta os serviços concernentes ao 

protesto de títulos e outros documentos de dívidas, e dispõe, no artigo 38, sobre a 

responsabilidade civil dos tabeliães de protesto190. 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a atividade de protesto é uma espécie do 

gênero “atividade notarial”, sendo o delegatário da serventia extrajudicial de protesto também 

considerado como tabelião191.  

Nessa norma, o legislador não deixou espaço para atividade interpretativa, tendo 

disposto expressamente sobre a responsabilidade do tabelião de protesto com base na prova da 

sua ação culposa ou dolosa. 

A técnica redacional acertada desse texto legislativo, contudo, embalou discussão na 

doutrina e na jurisprudência sobre a natureza da responsabilidade do notário como gênero, 

pois não parece razoável que a mesma função notarial, lato sensu, tenha regramentos 

diversos. 

Por conseguinte, formaram-se, em resumo, dois pendores antagônicos – um a entender 

 
188 ALVES, Sonia Marilda Péres. Responsabilidade civil dos notários e registradores: a aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor em suas atividades e a sucessão trabalhista na delegação. Revista de Direito 
Imobiliário. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 25 n.º 53, jul./dez., pp. 96-97. 
189 BOLZANI, Henrique. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores. São Paulo: LTr, 2007, p. 
110.  
190 Lei 9.492/97; “Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos 
que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que 
autorizarem, assegurado o direito de regresso”. 
191 Lei 9.492/97; Art. 3º Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos [...]”. 
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que a redação do artigo 38 da Lei 9.492/97 apenas fortalece a tese de que a responsabilidade 

do artigo 22 da Lei 8.935/94 também é subjetiva, por uma questão de coerência no sistema; e 

outro que postula a inconstitucionalidade do artigo 38 da Lei de Protestos, por ferir a norma 

do artigo 37, paragrafo 6º da Constituição Federal, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva192. 

É preciso interpretar, conjuntamente, os artigos 22 da Lei 8.935/94 e o 38 da Lei 

9.492/97, a fim de se fixar a natureza jurídica da responsabilidade dos notários, sob a 

premissa de que antinomias devem sempre ser evitadas, pois “[...] o Direito é um sistema de 

regras que justifica as exigências de conformidade”193. 

Conforme leciona Ricardo Dip, aceitar que a responsabilidade dos notários, na 

qualidade de gênero, é objetiva, enquanto a do tabelião de protestos é subjetiva, por 

disposição expressa de lei, significaria entender que o legislador ordinário estabeleceu critério 

discriminatório nos sistemas de responsabilização, o que é flagrantemente inconstitucional e 

desarrazoado194.  

Partindo-se, portanto, de uma interpretação sistêmica dos dispositivos constitucionais e 

também legais, bem como se considerando que a interpretação mecânica do Direito apoiada 

exclusivamente da literalidade é prática que deve ser evitada195, conclui-se pela natureza 

subjetiva da responsabilidade notarial (feito gênero e espécies). 

Rui Stoco põe em evidência a ideação de que no conceito de notários se incluem os 

tabeliães de protestos de títulos, para então concluir sobre “[...] a previsão da responsabilidade 

dos notários e registradores não só restou evidente, palmar e icto oculi, que sua 

responsabilidade é subjetiva, mediante a verificação de culpa, vedada, aliás, a inversão do 

ônus da prova”196.  

 

3.1.4 Lei 13.286, de 10 de maio de 2016, e a responsabilidade subjetiva dos notários  
 

O tema da responsabilidade civil dos notários, objeto de todos os dissensos doutrinários 
 

192 Neste sentido: “[...] Ainda em nosso entender, o art. 38 da Lei n° 9.942/1997 é flagrantemente 
inconstitucional. Na medida em que estabeleceu responsabilidade subjetiva para os tabeliães de protestos e 
títulos, colocou-se em linha de colisão com o §6.o do art. 37 da Constituição Federal”. CAVALIERI FILHO, 
Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. rev e ampl. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 247-249. 
193 BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 154. 
194 DIP, Ricardo. Da responsabilidade civil e penal dos oficiais registradores. Revista de Direito Imobiliário. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 25, n. 53, p.81-92 , jul./dez. 2002, p. 86.  
195 ROSSI, Alina de Toledo. Hermenêutica Jurídica e Integração das Normas: Análise dos artigos 5 e 4 da Lei de 
Introdução às normas do direito brasileiro – LINDB. Revista de Direito Privado. Vol 95. Ano 19. Pp. 19-44. 
São Paulo: Ed. RT, novembro 2018, p. 23. 
196 STOCO, Rui. Op. cit., p. 788. 
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expressos, recebeu nova regulamentação, em 10 de maio de 2016, com a edição da Lei 

13.286, que conferiu nova redação ao artigo 22 da Lei 8.935/94:  

 
Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os 
prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos 
substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de 
regresso.  
 

A Lei 13.286/2016 é fruto da inquietação ensejada pelo tratamento diferenciado da 

responsabilidade civil nas Lei 8.935/94 e 9.492/97. Naquela, o legislador ordinário optou pelo 

silêncio, embora se possa considerá-lo eloquente197. Neste, entretanto, foi prevista 

expressamente a subjetivação da responsabilidade do tabelião de protestos. 

No Projeto de Lei da Câmara n. 235, de 2015198, de autoria da deputada Erika Kokay 

(PT/DF), a Congressista pôs em destaque esse tratamento diferenciado e justificou a sua 

iniciativa pela necessidade de “[...] definir a responsabilidade civil de notários e registradores 

nos mesmos termos em que foi delimitada a responsabilidade civil dos tabeliães de 

protesto”199.  

O relator, deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE), em parecer sobre a constitucionalidade, 

juridicidade, técnica legislativa e mérito do PL 235/2015, na Comissão de Constituição, 

Justiça e de Cidadania, reconheceu que o projeto de lei não contraria preceitos ou princípios 

da Constituição e, no mérito, opinou pela aprovação do projeto, pondo em evidência a ideia 

de que “[...] a necessidade de tratamento isonômico entre todos os delegatários elencados no 

art. 5º da Lei no 8.935/97, exige a correção da redação de seu art. 22, com a reprodução em 

seu lugar da redação vigente no art. 38 da Lei no 9.492/97”200.  

No Senado Federal, a relatora, Fátima Bezerra (PT/RN), reforçou, no Parecer 408/2016, 

que a melhor solução dada à matéria da responsabilidade civil dos notários é exatamente a que 

foi exposta na justificação do projeto de lei, qual seja, a de compatibilizar a norma do artigo 

 
197 O silêncio eloquente decorre do direito alemão, em que é denominado como Beredtes Schweigen e não se 
confunde com lacuna da lei; ao contrário, trata-se de uma “incompletude insatisfatória [...] não se admitindo 
portanto a analogia para construir regramento similar. O resultado do processo será uma interpretação a 
contrario sensu, e não a extensão do sentido do texto para um alcance maior de seu comando”.  BROCHADO, 
Mariá. Apontamentos sobre hermenêutica jurídica. Revista Jurídica da Presidência. Brasília. v. 13, n°100, p. 
227 a 261,  Jul/Set 2011 p. 233. 
198 No Senado Federal, o projeto recebeu o n. 44/2015. 
199 Justificativa do PL 235/2015, disponível em < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=862C289853134698A548F0E9234E
A5E2.proposicoesWebExterno2?codteor=1298791&filename=Tramitacao-PL+235/2015>. Acesso em 
10.01.2019. 
200 Parecer do Relator Gonzaga Patriota, de 14/05/2015, disponível em < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1320921&filename=Tramitacao-
PL+235/2015>. Acesso em 16.01.2019 
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38 da Lei 9.492/97 com o artigo 22 da Lei dos Cartórios, de modo a implicar a alteração 

legislativa deste dispositivo para se estabelecer a responsabilidade pessoal dos tabeliães por 

todos os prejuízos que causarem, por dolo ou culpa, a terceiros201. 

Afinal, “[...] qual seria o traço distintivo das atribuições previstas nestes dispositivos 

que justificaria um tratamento diferenciado na apuração da responsabilidade?”202 

O Poder Legislativo, portanto, reconheceu que inexiste motivo para o discrímen e 

aprovou o projeto de lei 235/2015, transformado na Lei Ordinária nº. 13.286/2016, que 

conferiu nova redação ao artigo 22 da Lei 8.935/94, de modo a estabelecer a responsabilidade 

do notário como subjetiva, a exemplo do que já havia sido feito na Lei 9.492/97.  

Resta saber se a Lei 13.286/2016 teria realmente inovado no sistema legislativo. 

Loureiro opina no sentido de que não houve alteração no regime de responsabilidade do 

notário, mas apenas um reforço da vontade do Parlamento que sempre foi a de aplicar a 

responsabilidade subjetiva aos notários203.  

Oportunas são as palavras de Hércules Benício, no sentido de que a Lei 13.286/2016, 

não somente, explicitou o critério subjetivo da culpa ou do dolo para a responsabilização dos 

notários, como também dispensou tratamento igualitário entre os tabeliães de notas e os de 

protestos204. 

Não se pode olvidar, todavia, que a Lei 13.286/2016, muito possivelmente, ainda será 

objeto de debate, porque, para aqueles que defendem a aplicação direta do artigo 37, 

parágrafo 6º da Constituição Federal, a norma infraconstitucional não poderia afastar a regra 

da responsabilidade objetiva, sem resvalar em inconstitucionalidade. 

Já se levantam vozes na doutrina que questionam a constitucionalidade da nova redação 

do artigo 22 da Lei 8.935/94, por implicar um gravame maior aos usuários dos serviços 

notariais que forem prejudicados, pois, para obterem o direito à indenização, devem incumbir-

se do ônus da prova205. 

Afinal, na responsabilidade subjetiva, a culpa ou o dolo, que são pilares desse sistema, 

devem ser comprovados pela vítima, enquanto, na objetiva, basta comprovar a relação entre o 

 
201 Parecer da Relatora Fátima Bezerra, aprovado em 06/04/2016. Disponível em < 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4262602&ts=1548961653914&disposition=inline>, 
Acesso em 16.01.2019. 
202 BENUCCI, Renato Luis. Op. cit., p. 254. 
203 LOUREIRO, Luis Guilherme. Registros Públicos: Teoria e Prática. 8 ed. rev., atual., e amp. Salvador: Jus 
Podvm, 2017, p. 113. 
204 BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. Op. Cit., 368. 
205 ARAUJO, Yasa Rochelle Santos; MORELATTO, Aline Fátima. A Responsabilidade dos notários e 
registradores públicos – críticas às modificações trazidas pela lei no 13.286/2016. Revista Brasileira de Direito 
Civil em Perspectiva | e-ISSN: 2526-0243 | Curitiba | v. 2 | n. 2 | pp. 168 - 185 | Jul/Dez. 2016, p. 177. 
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dano e a conduta lesiva. 

No que se refere à atividade notarial, a seu turno, poder-se-ia cogitar na dificuldade de 

demonstrar a ação culposa ou dolosa dos notários em razão da fé pública que lhes é atributo 

inato, a implicar a presunção legal de veracidade e de legitimidade dos seus atos206. 

Este argumento, contudo, não é suficiente para eivar de inconstitucionalidade a nova 

redação do artigo 22 da Lei 8.935/94, em especial, considerando-se a possibilidade de 

inversão do ônus da prova estabelecida no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil207 

em caso de provas de produção difícil 208 por parte do usuário dos serviços notariais. 

Tanto em razão da fé pública já mencionada, quanto da complexidade em se tratando de 

matéria notarial, a prova de que atuou em conformidade com as normas de ordem técnica e 

também legal é mais fácil ao notário do que ao prejudicado, de modo que pode o juiz se valer 

da faculdade legal e inverter o ônus da prova. 

Por conseguinte, é possível que haja, mesmo com a regra da responsabilidade subjetiva 

dos notários, a recomposição patrimonial (indenização) do usuário prejudicado por uma 

conduta do tabelião sem que aquele tenha se desincumbido de provar a ação negligente, 

imprudente ou imperita daqueles profissionais. 

Isso leva à conclusão de que a alteração promovida pela Lei 13.286/2016 foi oportuna e 

salutar, porquanto possibilitou aos notários a demonstração, seja em sede de defesa, seja 

mediante a inversão do ônus da prova, de que sua conduta está conformada às normas 

regentes da atividade notarial. 

Com efeito, a Lei 13.286/2016 teve repercussão prática especialmente em relação aos 

casos que envolvam a atuação de falsários. Conforme relatado no item 2.3.1, são frequentes as 

hipóteses de estelionatos nas assinaturas em documentos de conteúdo financeiro, de modo 

que, mesmo com toda a diligência empregada, não são incomuns os casos em que esses 

 
206 Lei Federal 8.935/94; “Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do 
direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro”. 
207 Código de Processo Civil; “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o 
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, 
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 
208 Para Freddie Didier Jr, a norma do artigo 373, §1o, do CPC exigiria a presença de um de dois pressupostos 
materiais. O primeiro pressuposto material que autorizaria a inversão seria a prova diabólica, isto é, quando há 
uma “impossibilidade” ou “excessiva dificuldade de cumprir o encargo” por uma das partes. O segundo 
pressuposto material seria quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção da prova do fato contrário 
pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito 
Processual Civil – Vol. 2. Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. – 10. ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, pp. 127/129).  
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criminosos logram êxito em obter o reconhecimento das firmas junto aos tabelionatos de 

notas. 

Assim, sob a égide da responsabilidade objetiva, de nada valeria aos tabeliães 

demonstrar que sua conduta se deu com toda a cautela e prudência indispensáveis à prática 

desses atos. Já na responsabilidade subjetiva, somente se poderia cogitar em reparação se sua 

conduta tiver sido negligente, imprudente e destituída da técnica necessária, ou seja, imperita. 

A prova do dolo ou da culpa é requisito da ação contra o notário, assim como o é na 

ação regressiva estatal, de maneira que, se o tabelião usou das precauções normais no 

desempenho de sua atividade notarial, não pode ser responsabilizado, o que será aferido 

mediante documentos, testemunhas ou qualquer outro meio idôneo209.  

Oportuno, todavia, é destacar o fato de que, na aferição da culpa, é relevante identificar 

se o ato praticado é ato de vontade das partes ou de autoridade, tendo em vista que, desde essa 

distinção, é que a responsabilidade pelo dano será ou não atribuída ao notário210.  

Explica-se: nos atos de vontade das partes, cabe ao tabelião apenas adequá-los aos 

termos da lei, não podendo influir nas condições do negócio, embora lhe caiba o dever de 

orientar e assessorar as partes. É o que ocorre, por exemplo, na compra e venda entre 

ascendentes, que, por previsão expressa da lei, é anulável se não houver a anuência dos 

demais descendentes e do cônjuge do alienante211.  

Ao notário incumbe advertir as partes sobre a necessidade da anuência e as 

consequências jurídicas da sua falta, que é a possível anulabilidade do ato. Não pode, 

entretanto, deixar de lavrar a escritura pública de compra e venda em razão da ausência da 

concordância dos demais descendentes. Em razão disso, se houver anulação posterior dessa 

escritura, não há que se falar em responsabilidade civil do tabelião, pois o ato em si é 

perfeitamente legal e sequer se pode cogitar em culpa daquele profissional. 

Assim também ocorre nas compras e vendas simuladas; na declaração falsa do preço do 

negócio, todas as hipóteses em que não se pode imputar a culpa da anulação do negócio ao 

notário que tenha praticado o ato no estrito cumprimento dos termos da lei. 

Já nos atos de autoridade, a verificação da culpa deve ser de amplo espectro, eis que 

nestes se impõe aos notários o dever de verificar as condições de validade do negócio 

jurídico, a exemplo da capacidade das partes.  

 
209 BEBER, Jorge Luis Costa. Responsabilidade civil dos tabeliães e dos registradores. Jurisprudência 
Catarinense, Florianópolis, v. 35, n. 115, out./mar. 2007/2008, p. 121. 
210 CAHALI, Yussef Said. Op.cit., p. 273. 
211 Código Civil de 2002; “Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros 
descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”. 
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O mesmo ocorre nos casos de qualificação do ato notarial212 , como na compra e venda 

de bem imóvel, em que é obrigação do tabelião verificar a disponibilidade do alienante sobre 

o bem. Assim, se lavrada uma escritura de venda e compra sem que o alienante seja o real 

proprietário do imóvel, deverá ser responsabilizado mediante a aferição e comprovação de sua 

culpa.   

Por fim, impende destacar que a alteração do artigo 22 da Lei 8.935/94, embora tenha 

sido indispensável para cessar a polêmica sobre a natureza da responsabilidade pessoal dos 

notários, não tem o condão de pôr fim à discussão sobre a responsabilidade do Estado, que, 

conforme demonstrado neste trabalho dissertativo, é de natureza objetiva, fundamentada no 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando à jurisprudência assentar a possibilidade de 

o lesado acionar diretamente o próprio notário, sem responsabilizar o Estado. 

Caberá, ainda, à jurisprudência esclarecer qual será a regra aplicada nos casos de danos 

ocorridos antes da vigência da Lei 13.286/2016, eis que não havia consenso na doutrina 

quanto à espécie de responsabilidade e, após a lei, persiste a dúvida se o legislador inovou no 

sistema jurídico ao subjetivar a responsabilidade do notário ou se apenas reforçou a vontade 

do parlamento de responsabilizar os notários apenas nas hipóteses de condutas dolosas ou 

culposas.  

 

3.2 Considerações finais do capítulo 
 
Neste módulo, analisou-se a abordagem da responsabilidade civil na atividade notarial 

na esfera constitucional. 

Adotou-se a posição de que as diretrizes básicas da responsabilidade civil e pessoal dos 

notários foram fixadas pelo artigo 236, §1º da Constituição Federal, que reservou à lei 

ordinária a competência para a regulação e disciplina da responsabilidade civil desses 

profissionais. 

Apresentou-se a problemática da legislação infraconstitucional, que é esparsa e 

contraditória sobre o tema, o que implicou a formação de entendimentos doutrinários diversos 

sobre a espécie da responsabilidade civil dos notários. 

Foram expostas as duas principais correntes sobre a natureza da responsabilidade civil 

 
212 Na qualificação, cabe ao notário verificar se a vontade das partes tem respaldo legal e se existem os requisitos 
de legalidade do ato. Trata-se de um “juízo de admissibilidade” do ato, em que se verifica sua conformidade com 
as normas do direito material”. JUNQUEIRA, José de Mello. Qualificação registral – Sua independência e 
responsabilidade civil e administrativa disciplinar do registrador de imóveis. Revista de Direito Imobiliário. 
Vol 81. Ano 39. Pp. 383-400. São Paulo: Ed. RT, ju;.-dez. 2016, p. 385. 
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dos notários -  a que defende a objetivação da responsabilização e a outra que a fundamenta 

nos elementos subjetivos da culpa ou do dolo. 

Os principais fundamentos da corrente objetiva da responsabilidade civil dos tabeliães 

são: (a) interpretação gramatical do artigo 22 da Lei 8.935/94 (redação original), que somente 

tratou do dolo e da culpa em relação à ação regressiva; (b) a natureza pública da função e a 

delegação à pessoa física, aprovada em concurso público, que abrange também os onera; (c) o 

paralelismo do artigo 22 da Lei 8.935/94 com o artigo 37, §6º da Constituição Federal, a 

indicar que a sistemática da responsabilidade civil do Estado, que é objetiva, deve ser a 

mesma do notário; (d) a incidência da teoria do risco à atividade notarial. 

Já a corrente subjetiva invoca como justificativas: (a) o silêncio do legislador ordinário 

não pode ser interpretado de modo mais gravoso ao agente público; (b) não se coadunam a 

responsabilidade objetiva do Estado com a também objetiva do notário pelo mesmo 

fundamento jurídico; (c) a responsabilidade dos tabeliães de protesto foi prevista 

expressamente como subjetiva e estes nada mais são do que notários no sentido lato. 

Indicou-se a Lei 13.286/2016, e apontou-se a alteração do artigo 22 da Lei 8.935/94, 

que passou a prever expressamente a culpa e o dolo como pressupostos da responsabilização 

dos notários, o que imporia fim à discussão na doutrina sobre o tema.  

Destacou-se, todavia, a possibilidade de ainda haver discussões, considerando-se o 

entendimento, até então majoritário, de que a base da responsabilidade objetiva dos notários 

está no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o que não poderia ser modificado por lei 

infraconstitucional. 

Por fim, expôs-se a necessidade da interpretação jurisprudencial para se estabelecer a 

possibilidade de a pessoa prejudicada acionar diretamente o notário ofensor, com fundamento 

na responsabilidade subjetiva, sem que se lhe imponha a obrigação de mover ação contra o 

Estado, bem como para se fixar qual a espécie de responsabilidade que será aplicada aos casos 

de condutas lesivas dos notários antes da modificação da lei. 

 

4 EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
NOTÁRIO 

 

Esta seção contém uma abordagem da responsabilidade civil na atividade notarial no 

plano da evolução jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal. 
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No item 4.1 procedeu-se a pesquisas na Base de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de investigar o entendimento desses 

tribunais superiores quanto à responsabilidade do tabelião e do Estado por danos decorrentes 

da atividade notarial. 

No segmento 4.2, expõem-se os metadados utilizados na pesquisa da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, passando-se à análise dos resultados encontrados na seção 3.4. 

Utiliza-se a técnica de refinamento para selecionar apenas os acórdãos que tenham 

relação direta com o tema pesquisado, passando-se à análise de cada um dos julgados no item 

4.3. 

Nos itens que seguem – 4.4 a 4.6 – a pesquisa permanece na base de dados do Superior 

Tribunal de Justiça, com o uso das mesmas técnicas mencionadas há pouco, porém com o uso 

de metadados relacionados aos casos mais recorrentes de danos causados pelos tabeliães no 

exercício de suas funções. 

Nos últimos seguimentos – 4.8 a 4.10 – sem alterar a técnica de pesquisa, passa-se à 

análise das decisões judiciais na base de dados do Supremo Tribunal Federal. 

Respondeu-se, no capítulo inteiro, aos seguintes questionamentos específicos: a) Qual o 

entendimento prevalecente do Superior Tribunal de Justiça sobre a a responsabilidade civil do 

Estado por danos decorrentes da atividade notarial?  b) Como se posiciona o Superior 

Tribunal de Justiça quanto à natureza da responsabilidade civil dos notários?  c) Qual a 

espécie de responsabilidade do Estado por danos resultantes da atividade notarial segundo a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? d) Como se posiciona o Supremo Tribunal 

Federal quanto à natureza da responsabilidade civil dos notários? e) Foram significativamente 

alterados os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal quanto à responsabilidade civil na atividade notarial ao longo dos anos? 

 

4.1 Metadados utilizados na pesquisa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca 
da responsabilidade civil por danos decorrentes da atividade notarial 

 

A pesquisa dos julgados foi realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, 

por ser essa a Corte responsável pela uniformização do Direito ordinário no Brasil. Além 

disso, é o único tribunal superior em que se tem a absoluta certeza de que todos os acórdãos 

são publicados e disponibilizados na base de consulta jurisprudencial desde a sua fundação.  

Em 2004, inclusive, passou a ser possível a consulta na internet do inteiro teor dos 
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acórdãos, antes mesmo de serem publicados no Diário da Justiça213.  

Delimitou-se o espaço temporal da pesquisa de 07/04/1989, por ser esse o dia, mês e 

ano de sua instalação, até 01/03/2019.  

A jurisprudência do STJ disponibiliza a consulta a diversas bases de dados. Ao acessar o 

Link Pesquisa, as bases “Acórdãos”, “Súmulas”, “Decisões Monocráticas” e “Informativos de 

Jurisprudência” aparecem automaticamente selecionadas. Para esta pesquisa, contudo, se 

utilizou somente a base dos acórdãos, pois o que se busca é o entendimento do tribunal, o que 

se entende que somente será alcançado em decisões colegiadas. 

Foram utilizadas como metadados para a pesquisa jurisprudencial as seguintes 

expressões:  

A) “Responsabilidade do Estado” 

B) “Responsablidade tabeliao” 

C) “Responsabilidade Ato Notarial” 

D) “Responsabilidade civil do tabelião”  

E) “Responsabilidade do notário” 

F) “Oficio de Notas” 

G) “Tabelionato de notas” 

H) “Tabelião e responsabilidade e objetiva” 

 

Para fins de resultado, é indiferente a digitação de palavras com letras maiúsculas, 

minúsculas ou acentuadas. O sistema do Superior Tribunal de Justiça também não distingue o 

“c” do “ç”. 

A pesquisa foi feita utilizando-se os metadados com aspas, pois o operador “”, no 

campo de pesquisa livre na base da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é usado 

para localizar expressões exatas.  

Após o levantamento geral dos metadados, aplicou-se a técnica de refinamento para 

excluir os acórdãos que não tratem sobre a responsabilidade civil dos notários e aqueles em 

que não houve julgamento de mérito.  

Com amparo nos resultados encontrados, procedeu-se à análise de cada julgado 

(manualmente) para a verificação do seu conteúdo, de modo a verificar o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

 
213Superior Tribunal de Justiça. Disponível em < 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/História/A-era-digital>. Acesso em 10/12/2017. 
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4.2 Dados encontrados para análise  

 

Nesse módulo, expõem-se os resultados encontrados com os metadados e os que 

resultaram após aplicação da técnica de refinamento. 

 

a) Metadado “Responsabilidade do Estado” 

Foram encontrados 378 acórdãos. Aplicando-se a técnica de refinamento, somente 2 

interessam à pesquisa: o  AgRg no REsp 1005878 / GO; e o REsp 6417 / PR. 

 

b) Metadado “Responsablidade tabeliao” 

Foi encontrado somente um acórdão: o RMS 23587 / RJ. Com a técnica de refinamento, 

no entanto, constatou-se que não trata de matéria de responsabilidade do Estado por danos 

decorrentes da atividade notarial, mas tão somente da regra prescricional em caso de 

responsabilidade civil do notário. 

 

c) Metadado “Responsabilidade Ato notarial” 

Não foram encontrados acórdãos com referida expressão.  

 

d) Metadado “Responsabilidade civil do tabelião”  

Foi encontrado somente um acórdão, o CC 2425 / RJ. Ao se aplicar a técnica de 

refinamento, verificou-se que não há relação com o tema, tendo figurado no resultado por 

constar essa expressão na referência doutrinária do acórdão (obra).  

 

e) Metadado “Responsabilidade do notário” 

Localizaram-se sete acórdãos: AgInt no AREsp 1321735; AgInt no AREsp 1236957; 

EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 561317 / PR; AgRg no AgRg no AREsp 273876 / SP; 

AgRg no REsp 1027925 / RJ; REsp 1087862 / AM; REsp 109819 / RS. Aplicando-se a 

técnica de refinamento, excluíram-se o AgInt no AREsp 1321735, pois trata da 

responsabilidade civil do registrador das pessoas naturais, e não do notário (embora tenha sido 

encontrado na pesquisa com o termo “notário”, o que denota a confusão terminológica que é 

feita na jurisprudência quanto às funções de notário e de registrador); o AgInt no 

AREsp 1236957, eis que se restringe à análise do prazo prescricional da pretensão de 

reparação por danos decorrentes da atividade notarial; o REsp 109819/RS, pois não houve 

julgamento de mérito, por ser afeto à matéria constitucional e, portanto, de competência do 
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Supremo Tribunal Federal. 

 

f) Metadado “Oficio de Notas” 

A pesquisa resultou em 39 acórdãos, dos quais seis tinham relação com a 

responsabilidade por dano decorrente da atividade notarial e registral, quais sejam: AgInt no 

REsp 994916 / RN; REsp 1347715 / RJ; REsp 1177372 / RJ; REsp 656441 / RJ; REsp 

401720/RJ; REsp 88364 / SP. Ao se aplicar a técnica de refinamento, porém, excluíram-se os 

seguintes julgados: AgInt no REsp 994916/RN, por envolver questão relacionada a protestos 

de títulos e nada ter sido discutido sobre a espécie de responsabilidade civil aplicável ao caso; 

os recursos especiais 1347715 / RJ e 656441 / RJ, por apenas versarem sobre controvérsia 

quanto ao início do prazo prescricional da pretensão ressarcitória;  

 

g) Metadado “Tabelionato de Notas” 

Com análise geral, foram encontrados 39 acórdãos. Aplicando-se a técnica de 

refinamento, constatou-se que somente um acórdão tem relevância para esta pesquisa: REsp 

439465/MS. 

 

h) Metadado “Tabelião e responsabilidade e objetiva” 

Com análise geral, foram encontrados 26 acórdãos. Aplicando-se a técnica de 

refinamento, restaram as seguintes decisões de relevo:  AgRg no REsp 1377074 / RJ; AgRg 

no AREsp 474524 / PE; AgRg no AREsp 110035 / MS; REsp 1163652 / PE; REsp 1044841 / 

RJ. 

 

4.3 Análise dos acórdãos 
Após aplicar o método de refinamento, foram selecionados os acórdãos aqui trabalhados 

mais detidamente para compreender as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à 

responsabilidade do Estado e do tabelião em casos de danos gerados por atuação dos 

tabeliães. 

Para melhor entendimento da relação entre os julgados encontrados e as teses expressas 

neste ensaio, optou-se por separar os acórdãos de acordo com as hipóteses de 

responsabilidade analisadas. 
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4.3.1 Acórdão anterior à edição da Lei 8.935/94  

 

Da pesquisa realizada com o uso dos metatados já identificados, somente resultou um 

acórdão julgado em data anterior à promulgação da Lei 8.935/94, que foi o Recurso Especial 

6417/PR. 

Esse recurso foi encontrado com o metadado “Responsabilidade do Estado”, julgado em 

08/05/1991, sob a relatoria do Ministro Garcia Vieira. Trata-se de irresignação contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que extinguiu o processo sem julgamento do 

mérito com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam do Estado em ação indenizatória 

por erro do oficial ao efetuar duplicidade de matrículas. 

Cumpre destacar o fato de que vigia, à época, a Constituição de 1969, que estipulava em 

seu artigo 107 a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus servidores, e que os 

tabeliães de notas eram assim considerados. 

Destaca-se do voto do ministro relator a ideia de que, apesar de reconhecer a 

responsabilidade do Estado e a saber objetiva, ainda assim adentrou a análise da conduta do 

registrador para a julgar como negligente. 

O Ministro ressaltou o dever legal de cautela do oficial de cartório, bem como declarou 

dever ser interesse do próprio agente ofensor a declaração de nulidade do ato por ele 

praticado, visando à restauração da credibilidade de seus atos. 

A culpa, todavia, não foi elemento considerado para o julgamento do caso em análise, 

principalmente por ser réu da ação apenas o Estado, cujo regime de responsabilidade era, 

indiscutivelmente, objetivo. 

As considerações do ministro, no entanto, levam a deduzir que, se fosse réu o notário, a 

sua conduta seria analisada sob os pressupostos do dolo ou da culpa, a indicar uma tendência 

jurisprudencial à responsabilização de modo subjetivo dos agentes delegados. 

 

4.3.2 A responsabilidade do Estado nos resultados da pesquisa no Superior Tribunal de Justiça 
 

Os resultados mais recorrentes da pesquisa, com o tema “responsabilidade” foram 

aqueles que analisavam, direta ou reflexamente, o regime jurídico de responsabilização do 

Poder Público pelos danos decorrentes da atividade notarial delegada aos particulares. 
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Percebe-se, claramente, uma guinada de posição do Superior Tribunal de Justiça quanto 

à espécie e modo de responsabilidade do Estado pelos prejuízos ocasionados pelos tabeliães 

de notas no exercício de suas funções.  

Na primeira fase jurisprudencial, as decisões voltavam-se exclusivamente para a análise 

da responsabilidade do Estado, sem nada se discutir quanto à do agente delegado que deu 

causa ao dano. De tal modo a responsabilidade recaía, como regra, primariamente sobre o 

Estado, com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, que poderia se 

valer da ação regressiva contra o efetivo provocador do dano. 

Posteriormente, os ministros começaram a cotejar a responsabilidade do Estado com a 

do tabelião, que exerce a função pública notarial sob o regime privado e que tem o sistema 

próprio de responsabilização. As decisões judiciais passaram, então, a desenvolver teses 

quanto ao modo pelo qual o Estado deveria responder em caso de danos que resultassem do 

exercício da atividade pelos notários. 

Debatiam-se, em resumo, duas possíveis teses: a da responsabilidade objetiva e 

subsidiária do Estado; e a da responsabilidade solidária entre Poder Público e agentes 

delegados. 

 

4.3.2.1 Responsabilidade principal do Estado e regressiva do tabelião de notas 
 

4.3.2.1.1 Agravo Regimental no Recurso Especial 1005878/GO  

Esse recurso foi encontrado na pesquisa jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça 

com a utilização do metadado “Responsabilidade do Estado”. Trata-se de agravo regimental 

interposto pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática do relator, Humberto Martins, 

que, em sede de recurso especial, afastou a ilegitimidade passiva daquele Estado em ação 

indenizatória por danos decorrentes da atividade registral.  

A ação de origem teve como pedido a indenização do Estado do Goiás, pois o autor 

adquiriu imóvel por arrematação, tendo registrado o título, o que foi posteriormente anulado, 

pois, quando do momento de sua aquisição, havia sentença que dava por nulos todos os 

contratos anteriormente existentes, e cancelados todos os registros efetuados. Referida 

sentença, contudo, não estava averbada na matrícula do imóvel; logo, o autor não tinha 

conhecimento desse fato. 
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O tribunal de origem afastou a legitimidade passiva do Estado do Goiás ante o 

entendimento de que o oficial de registro público é responsável civilmente por seus atos 

registrais, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.015/73.  

Em recurso especial, o Ministro Relator Humberto Martins reconheceu a legitimidade 

daquele Estado para figurar no pólo passivo da ação de indenização contra dano causado por 

delegatário de função notarial e de registro, por aplicação do artigo 37, parágrafo 6 da 

Constituição Federal.  

O agravo regimental foi julgado em 28/04/2009 e não foi provido. Nas razões do voto 

do ministro relator, reafirmou-se que o Estado é responsável por defeitos na prestação do 

serviço notarial, já que se trata de serviço público delegado, portanto, sujeito aos preceitos do 

artigo 37, § 6o, da CF.  

O Relator invocou, ainda, as razões da Ministra Eliana Calmon, proferidas quando do 

julgamento do REsp 489.511/SP, em 22.6.2004, in verbis: “[...] Entendo que não se pode ter 

dúvida quanto à legitimidade do Estado em responder pelos atos causadores de dano, se 

praticados por um dos seus agentes, sendo certo que, independentemente de ser ou não 

oficializadas as serventias, exercem elas atividade estatal privativa, sob a fiscalização da 

Justiça”.  

 

4.3.2.1.2 Recurso Especial 439465/MS 
Esse recurso foi encontrado com o metadado “Tabelionato de Notas”, julgado em 

15/10/2002, sob a relatoria do Ministro Paulo Medina. Cuida-se de recurso especial contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que não admitiu dano moral em caso 

de anulação de escritura pública e do registro imobiliário, por entender ser cabível somente a 

indenização por perdas e danos.  

O recurso foi provido para condenar o Estado ao pagamento de danos morais aos 

recorrentes, em virtude do trabalho do tabelião. O Ministro relator, em seu voto, reconheceu 

que o artigo 37, § 6o, da CF “[...] abarca os atos praticados por particulares, no exercício de 

funções delegadas pelo Poder Público" 214.  

O Ministro invocou, ainda, como fundamento de sua decisão, os princípios da confiança 

e da boa-fé, que devem pautar todas as relações travadas entre Administração Pública e os 

administrados, de tal modo que qualquer conduta que importe violação a esses deveres se 
 

214 Disponível em 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=377547&num_regi
stro=200200710417&data=20021209&formato=PDF> . Acesso em 08/01/2018. 
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reveste de ilicitude e é apta a engendrar a responsabilidade do Estado. 

Poder-se-ia, no entanto, fazer uso desse mesmo princípio da confiança para a 

responsabilização pessoal dos notários, pois há íntima relação entre este e a fé publica que é 

atribuída àqueles215. Assim, a ruptura da confiança do usuário e, indiretamente, da sociedade 

como um todo, na instituição notarial deve ser prontamente repreendida, mediante um sistema 

de responsabilização eficiente, tanto do Estado, como titular da função, quanto do notário, que 

é titular do exercício da atividade. 

 

4.3.2.1.3 Responsabilidade subsidiária do Estado por danos resultantes da atividade notarial 

 

No que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado por danos que decorrem de 

ato praticado por tabelião de notas no exercício de suas funções, o julgado mais paradigmático 

é o Recurso Especial 1087862/AM, em razão do voto-vista do Ministro Mauro Campbell, que 

divergiu do voto do relator para suscitar a subsidiariedade da responsabilização do Estado. 

Trata-se de recurso especial que figurou entre os resultados da pesquisa com o 

metadado “responsabilidade do notário” , em que o recorrente se insurge contra acórdão que 

condenou o Estado do Amazonas a pagar indenização no valor de R$ 115.072,36 (cento e 

quinze mil, setenta e dois reais e trinta e seis centavos) por danos imputados ao titular de 

Cartório.  

Nas razões desse recurso, apresenta-se o artigo 22 da Lei 8.935/94 como fundamento da 

responsabilidade do tabelião, que, segundo o recorrente, é direta e pessoal, de modo a excluir 

a responsabilidade do Estado. 

Em voto-vista, o Ministro Mauro Campbell Marques destacou que, de acordo com o 

artigo 236 da Constituição Federal, o desenvolvimento da atividade notarial dá-se “[...] a 

conta e risco do delegatário” e que “[...] Por isso, eventual responsabilidade civil do Estado-

membro seria objetiva sim, mas meramente subsidiária”. E, por fim, afirmou o Ministro que a 

responsabilidade dos notários, além de ser principal, é também objetiva.  

Entendeu o Ministro que a delegação da atividade notarial, a exemplo das concessões e 

das permissões, impõe a responsabilidade principal aos próprios agentes delegados, que 

assumem os riscos dela decorrentes. O que não afasta, todavia, a responsabilidade do Estado, 

mas a torna subsidiária. 

 
215 PLACIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1963, V. II, p. 685. 
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Acatando o pronunciamento do Ministro Campbell na divergência instaurada, o 

ministro passou a prolatar o seu voto, do qual se extrai, além da subsidiariedade da 

responsabilidade do Poder Público, um reforço para a tese da responsabilidade objetiva do 

tabelião pelo paralelismo com a norma constitucional do artigo 37, § 6o, pois equiparou os 

notários às pessoas jurídicas de Direito privado prestadoras de serviços públicos para depois 

se concluir pela primariedade da responsabilidade dos notários, na modalidade objetiva. 

Assim,  o relator, ministro Herman Benjamin, deu provimento ao recurso especial para 

considerar que o Estado somente deve responder por danos decorrentes da atividade notarial 

em caráter subsidiário, pois “[...] o art. 22 da Lei 8.935/1994, apontado nas razões recursais, é 

claro ao estabelecer a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a 

terceiros, não permitindo a interpretação de que há responsabilidade solidária pura do ente 

estatal”. 

Destacam-se, ainda, os demais julgados encontrados, que, em sua maioria, fazem 

referência ao pronunciamento do Ministro Mauro Campbell em seu voto divergente no 

recurso especial retro-mencionado. 

 

4.3.2.1.4 AgRg no AgRg no AREsp 273876 / SP  

Com a utilização do metadado “responsabilidade do notário” encontrou-se esse agravo 

regimental, de relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 14/05/2013. Cuida-se de 

irresignação contra decisão monocrática do relator no recurso especial que reconheceu a 

responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo por danos materiais causados por titular 

de serventia extrajudicial. 

No voto do Ministro neste agravo regimental, extrai-se que “[...] a jurisprudência mais 

recente desta Corte foi firmada no sentido da responsabilidade dos notários e oficiais de 

registro por danos causados a terceiros, não permitindo a interpretação de que há 

responsabilidade pura do ente estatal”.  

Reconheceu-se, portanto, a responsabilidade subsidiária do Estado por danos 

decorrentes da atividade notarial delegada e se afastou a solidariedade entre tabelião e Estado. 

 

4.3.2.1.5 AgRg no AgRg no AREsp 273876 / SP  
Recorrendo-se do metadado “responsabilidade do notário”, encontrou-se esse agravo 

regimental, de relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 14/05/2013. Cuida-se de 

irresignação contra decisão monocrática do relator no recurso especial que reconheceu a 
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responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo por danos materiais causados por titular 

de serventia extrajudicial. 

Pretendia o recorrente que fosse imputada a responsabilidade primária ao Estado, em 

solidariedade com o titular da serventia extrajudicial, sob o fundamento da culpa “in 

eligendo” do Estado em relação ao agente público. 

O pleito foi denegado e do voto do Ministro relator extrai-se que “[...] a jurisprudência 

mais recente desta Corte foi firmada no sentido da responsabilidade dos notários e oficiais de 

registro por danos causados a terceiros, não permitindo a interpretação de que há 

responsabilidade pura do ente estatal”.  

Reafirmou-se, portanto, a responsabilidade subsidiária do Estado por danos decorrentes 

da atividade notarial delegada, imputando-se a responsabilidade primária ao próprio 

delegatário, com fundamento no artigo 22 da Lei 8.935/94. 

 

4.3.2.1.6 EDcl no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 561317/ PR 
Esse recurso figurou entre os resultados com a utilização do metadado 

“responsabilidade do notário”. É o caso de embargos de declaração contra acórdão da segunda 

turma, julgado em 27/10/2015, sob Relatoria do Ministro Humberto Martins. 

O Ministro, em seu voto, afastou o óbice da Súmula 187 do próprio Superior Tribunal e 

passou à análise do recurso especial, cuja controvérsia era saber se a responsabilidade do 

Estado é solidária ou subsidiária, por ato praticado por agente titular de serviço notarial, que 

cause danos materiais e, também, morais, decorrentes de anulação, por decisão judicial, de 

compra e venda de imóvel, mediante procuração falsa.  

O Tribunal de origem, ao decidir, aplicou o entendimento no sentido de que a 

responsabilidade do Ser Estatal seria subsidiária e não solidária. No recurso especial, o 

Ministro relator confirmou esse entendimento, conforme se destaca: “[...] A jurisprudência 

mais recente desta Corte foi firmada no sentido da responsabilidade dos notários e oficiais de 

registro por danos causados a terceiros, não permitindo a interpretação de que há 

responsabilidade pura do ente estatal”216. E invocou as palavras do Ministro Mauro Campbell, 

em voto-vista proferido no REsp 1.087.862/AM, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, 

cujo acórdão foi publicado no DJ de 19.5.2010, nos seguintes termos:  

 

 
216 Disponível em 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=53529615&num
_registro=201401841582&data=20151112&tipo=91&formato=PDF. Acesso em 04 de janeiro de 2018. 
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A Lei n. 8.935/94 é clara ao atribuir a responsabilidade civil a título principal para 
os notários e oficiais de registro. Por isso, eventual responsabilidade civil do Estado-
membro seria objetiva sim, mas meramente subsidiária, ou seja, em casos tais que 
aqueles agentes não tenham força econômica para suportar os valores arbitrados a 
título de indenização por ato cometido em razão da delegação217. 
 

Novamente, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese da primariedade da 

responsabilidade do notário e, embora nada tenha sido dito sobre a natureza da 

responsabilidade do notário, pressupõe-se que adotou a objetiva, à semelhança do que ocorreu 

no recurso invocado nas razoes do voto do Ministro relator. 

 

4.3.3 Responsabilidade Objetiva do Estado 

 

A discussão quanto à natureza jurídica da responsabilidade dos notários não é latente 

nos julgados resultantes da pesquisa jurisprudencial realizada no STJ com o uso dos 

metadados especificados no item 4.1. 

O tema, na maior parte das vezes, foi referenciado nas decisões em que se discutia o 

modo de responsabilização do Estado quando envolvesse ato de tabelião de notas, para 

subsidiar a tese da subsidiariedade, com menção ao artigo 22 da Lei 8.935/94, que estabelece 

a responsabilidade pessoal desses profissionais. 

Verificou-se, ainda, que os julgados que adentraram a matéria relativa à espécie de 

responsabilidade do notário com fundamento no artigo 22 da Lei 8.935/94, em sua maioria, 

foram no sentido de reputá-la como objetiva. 

Percebeu-se que a matéria de defesa, nos recursos analisados, orbitava, em sua maioria, 

em torno do nexo de causalidade, na tentativa de provar a ausência de relação entre a conduta 

dos titulares dos tabelionatos de notas e o resultado danoso.  

Isso porque, em todas as excludentes da responsabilidade objetiva, há sempre o mesmo 

efeito, que é de romper o nexo de causalidade entre a ação e o dano, já que não há espaço para 

se perquirir a culpa do agente. 

Também, por óbice da súmula 7 do STJ, este Tribunal superior não pode proceder a 

reexame dos fatos e das provas, restando aos tribunais de justiça do País proceder à análise 

das matérias de provas dos danos decorrentes da atividade notarial. 

Passa-se, portanto, à análise das principais decisões encontradas. 

 
217 Disponível em 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=53529615&num
_registro=201401841582&data=20151112&tipo=91&formato=PDF. Acesso em 04 de janeiro de 2018. 
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4.3.3.1 Recurso Especial 401720/RJ 
Utilizando-se o metadado “Ofício de Notas” encontra-se, dentre outros, esse recurso 

especial, que foi interposto pelo 5 Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro contra acórdão do 

Tribunal de Justiça daquele Estado, que confirmou a sentença do juiz de primeiro grau para 

manter a condenação do ofício de notas à reparação dos danos moral e material decorrentes de 

procuração falsa lavrada naquele cartório. 

Em recurso especial, alega o recorrente que “[...] inexistem nos autos elementos que 

comprovem o nexo de causalidade, face a culpa exclusiva de terceiro [...]”.  

O recurso foi relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que não conheceu 

do especial, pois entendeu que o autor se desincumbiu de provar os danos sofridos e que o 

acórdão recorrido reconheceu, mediante exame das provas dos autos, a culpa do notário, que, 

ressalte-se “[...] do qual sempre se haveria de esperar estar cercado por lógica segurança 

quanto aos atos de seu ofício [...]”. 

Percebe-se que, embora não tenha sido discutida a natureza da responsabilidade do 

notário réu, a matéria de defesa relativa à ausência de nexo causal é tipicamente dos processos 

fundamentados na objetividade da responsabilização, pois não há espaço para discussão 

quanto à escorreita conduta do delegatário. 

 

4.3.3.2 AgRg no Agravo Em Recurso Especial No 474.524/PE  

Cuida-se de agravo regimental em que se aponta a divergência quanto à exegese do art. 

22 da Lei 8.935/1994.  

Trata-se de decisão que reforça a tese da doutrina no sentido da responsabilidade do 

notário em paralelismo com o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, ao estabelecer a 

responsabilidade primária desse profissional, com direito de regresso em face do preposto que 

tenha efetivamente dado causa ao dano. 

Outro destaque que se dá a esse acórdão diz respeito à delimitação da responsabilidade 

dos tabeliães de notas somente aos danos que resultem de atos típicos da atividade. Não se 

tem, portanto, no artigo 22, da Lei 8935/94, uma cláusula geral de responsabilidade civil do 

notário, à medida que se restringe o âmbito de sua aplicação, tão-somente, aos atos próprios 

da serventia (art. 236 da CF/88).  

Destaca-se, ainda, deste julgado, a importante lição de que, em se tratando de serventia 

oficializada, ou seja, que ainda permanece sob titularidade do Estado e exercício por servidor 
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público, nos moldes da EC 7/77, a responsabilidade é exclusiva do Estado, com a aplicação 

direta do artigo 37, § 6º da Norma Constitucional. 

Por fim, restou assentada a responsabilidade primária e objetiva do próprio notário em 

caso de serventia não oficializada, em decorrência da norma especial estipulada no artigo 22, 

já citado, sem implicar, contudo, a irresponsabilidade do delegante, que responde apenas 

subsidiariamente. 

 

4.3.3.3 Recurso Especial no 1.163.652/PE 
 

É este um recurso especial que se insurge, dentre outras matérias, contra o dever de 

indenizar do tabelião de notas, em virtude de lavratura de procuração pública com o uso de 

documentos falsos.  

Alega o recorrente a ocorrência de excludente de responsabilidade, em razão da culpa 

dos terceiros que materializaram a falsificação dos documentos e deles fizeram uso, bem 

como se insurge contra a responsabilidade objetiva aplicada, sob o fundamento de que, pela 

sistemática dos artigos 37, § 6o da Constituição Federal e 22 da Lei 8.935/1994, não se 

poderia ter outra conclusão que não fosse a faculdade conferida à pessoa prejudicada de agir 

contra o Estado, com base na responsabilidade objetiva, ou, alternativamente, agir 

diretamente contra o notário, quando haverá de comprovar a respectiva culpa 

(responsabilidade subjetiva). 

A tese, contudo, não foi aceita pelo Ministro relator, que considerou irretocável a 

decisão recorrida e reafirmou a natureza objetiva da responsabilidade do notário, 

fundamentada na lei especial 8935/94, restando ao Estado apenas responder 

subsidiariamente. 

O que se põe em evidência, nessa decisão, por sua relevância e pertinência, é a 

percepção de que, em sendo a responsabilidade objetiva, há um universo limitado de 

matéria de defesa do notário, pois detém, apenas, três possibilidades: a) demonstrar a 

sua ausência de conduta (física ou jurídica), pelas excludentes, por exemplo; b) a 

ausência de dano; c) ou, ainda, que não há nexo de causalidade entre o ato 

supostamente ilícito e o dano ocorrido. 

Afastar a discussão da culpa na responsabilidade civil implica prejuízo às 

alegações de ausência de culpa do funcionário na verificação dos documentos; de exclusão 

de responsabilidade por fato de terceiro; de redução do quantum indenizatório por danos 
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materiais, em decorrência de grau de culpa; bem como ausência de responsabilidade por ato 

de preposto, pois todas possuem como premissa fundamental a existência ou inexistência de 

culpa do agente.  
 

4.3.3.4 Recurso Especial 1177372/RJ 

Trata-se de ação proposta em virtude do reconhecimento de assinatura falsificada da 

autora, que lhe causou prejuízos, inclusive, uma ação de execução referente à cobrança de 

aluguéis de um imóvel localizado na Barra de Tijuca, na qual figurava como fiadora 

juntamente com o seu marido, embora desconhecesse o contrato. 

O juiz do primeiro grau reconheceu a ilicitude do ato e condenou o tabelião ao 

ressarcimento dos danos, sob o fundamento de que a responsabilidade do réu é objetiva, 

consoante art. 37, §6o, da CRFB/88, restando comprovado o ato ilícito por ele praticado e a 

inexistência de qualquer excludente do nexo de causalidade.  

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reforçou o 

dever de indenizar do tabelião, contudo, fundamentou-o sob a sistemática do Código de 

Defesa do Consumidor. Segundo o acórdão, “[...] O dever de indenizar está no risco da 

atividade, aplicando-se a responsabilidade objetiva decorrente de danos experimentados pelo 

consumidor, em face à relação jurídica de consumo [...]”.  

Contra esse acórdão, portanto, recorreu o 14 Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro/RJ, 

que sustentou, dentre outras matérias de defesa, violação ao artigo 22 da Lei 8.935/94, que 

estabelece a responsabilidade dos tabeliães. 

Sob relatoria do Ministro Sidnei Beneti, o recurso especial foi julgado em 01/02/2012, 

sendo-lhe negado provimento. Nas razões do seu voto, o Ministro reforçou o entendimento do 

Tribunal recorrido, que definiu como objetiva a responsabilidade civil do tabelião, juntamente 

com a do Estado. 

Em voto-vista, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que “[...] A Lei n. 

8.935/94 (Lei Orgânica do Serviço Notarial e Registral) e a Lei n. 9.492/97 (Protesto de 

títulos e outros documentos) expressamente estatuíram a responsabilidade pessoal dos 

notários e oficiais de registro pelos danos causados a terceiros no exercício da atividade 

notarial ou registral”.  

E, ainda, pôs em evidência a responsabilidade pessoal do tabelião, juntamente com a 

objetiva do Estado, nos termos que seguem: “[...] legitimado para responder pelos danos 

causados por ato seu ou dos seus prepostos, o titular da serventia e, objetivamente, o Estado”.  
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4.4 Hipóteses encontradas no Superior Tribunal de Justiça de responsabilidade civil dos 
notários e as soluções dadas 
 

Dos levantamentos das decisões judiciais feitos nas seções anteriores, percebeu-se que 

as hipóteses mais recorrentes de responsabilidade civil tinham relação com as atribuições, dos 

tabeliães, de reconhecimento de firma e de lavratura de escrituras e procurações públicas218. 

Com essa constatação, procedeu-se à pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de 

Justiça a fim de verificar-se as soluções dadas aos casos, com enfoque na evolução do 

entendimento acerca da espécie de responsabilidade civil aplicável aos notários, se objetiva ou 

se fundamentada na investigação do dolo e da culpa desses profissionais no resultado lesivo. 

Foram utilizadas como metadados para a pesquisa jurisprudencial as seguintes 

expressões:  

A) “responsabilidade e notário e reconhecimento e firma”; 

B) “dano e reconhecimento e firma”; 

C) “responsabilidade e notário e escritura”; 

D) “responsabilidade e notário e procuração”. 

A fim de se obter resultados mais amplos possíveis, utilizou-se o conector padrão de 

busca “e” e o lapso temporal de 06/07/1950 até a data de 01/03/2019. 

 

4.5 Dados encontrados para análise  
 

Foram encontrados os resultados nas sequência expressos. 

 

a) Metadado responsabilidade e notário e reconhecimento e firma 

Da pesquisa resultaram sete acórdãos, dos quais apenas três têm relação com o objeto 

desta pesquisa, quais sejam: AgRg no AREsp 324565; REsp  545613; REsp  625144; REsp 

 161434. 

 

b) Metadado “dano e reconhecimento e firma” 

Resultaram 19 acórdaos, porém somente cinco se relacionam com a responsabilidade 

 
218 Lei 8.935/94; “Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: [...] IV - reconhecer firmas”.  
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dos notários por ato de reconhecimento de firma, quais sejam:  REsp 1347715; AgRg no 

AREsp 324565; AgRg no AREsp 47576; REsp 1177372; REsp  545613. 

 

c) Metadado “responsabilidade e notário e escritura” 

Com essa expressão, foram encontrados 13 acórdãos, sendo que interessam à pesquisa 

apenas os que seguem: AgRg no REsp 1374282; REsp 1270018; REsp  1044841. 

 

d) Metadado “responsabilidade e notário e procuração” 

Desse metadados resultaram oito acórdãos, dos quais quatro se relacionam com a 

natureza da responsabilidade civil dos tabeliães, quais sejam: AgInt no REsp 1590117; AgRg 

nos EDcl no RMS 29243; REsp 1163652; REsp  161434. 

 

4.6 Análise dos acórdãos 
 

Passa-se à análise dos julgados reputados mais relevantes para a pesquisa, de modo que 

deles se possa concluir sobre a tese de predominância no Superior Tribunal de Justiça nos 

casos práticos que envolvam os danos que tenham relação com a atividade notarial. 

 

4.6.1 Responsabilidade Objetiva 
 

Das decisões analisadas, conclui-se pela predominância da tese da responsabilidade 

objetiva, com fundamento na redação do artigo 22, da Lei 8935/94. 

Percebeu-se que, nas ações originárias e em sede de apelação, como regra, prevaleceu a 

condenação dos tabeliães de notas, fundamentada apenas na demonstração da existência de 

uma conduta ilícita, do dano e do elo que os une.  

É o que se tem no AgRg no AREsp 324565, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cuevas, em que ele reafirmou o entendimento de que a responsabilidade do notário é 

objetiva e que sua responsabilização, portanto, depende apenas da demonstração do dano e do 

nexo de causalidade com a conduta. 

Não há espaço para discussão da culpa, que é pressuposto da responsabilidade subjetiva. 

Chama atenção, ainda, o recorrente argumento utilizado pelos ministros em suas decisões no 

sentido de que a objetivação da responsabilidade desses profissionais decorre do modo pelo 
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qual exercem a atividade, a saber, “por sua conta e risco”. 

Haveria, portanto, um reforço da corrente doutrinária que reputa a responsabilidade 

estabelecida no artigo 22 da Lei 8935/94 com base na teoria do risco? 

A teoria que mais se aproximaria dos argumentos utilizados pelos ministros do Superior 

Tribunal de Justiça seria a do risco-proveito. De acordo com tal sistema, também denominado 

pelo brocardo jurídico romano “ubi emolumentum, ubi ônus”219, aqueles que auferirem 

proveito econômico220 de alguma atividade devem se responsabilizar pelos riscos dela 

decorrentes. 

Ousa-se discordar dessa linha teorética, eis que a atividade notarial não tem por 

fundamento o lucro221, não se caracteriza como empresarial, nem pode ser exercida fora dos 

limites da lei, ou seja, a discricionariedade é mitigada, à medida que se impõe aos notários o 

cumprimento dos deveres legais, nos exatos termos postos na lei e sob a fiscalização do Poder 

Judiciário. 

Conforme ensina Caio Mário da Silva Pereira, a teoria do risco-proveito, por ser adstrita 

apenas aos comerciantes e grandes industriais, não pode servir de fundamento para a 

reponsabilidade civil222. 

Por fim, os princípios que envolvem a função notarial (segurança jurídica, fé pública) 

vão de encontro com à noção de risco, pois a prevenção do dano é o objeto principal da 

atividade223, de modo que não se coadunam os conceitos de risco-proveito e de fé-pública. 

Afinal, haveria o legislador de conferir tamanha confiança aos atos notariais se deles fosse 

inato o risco? Entende-se que não.  

 

4.6.2 As excludentes de responsabilidade objetiva nas decisões judiciais resultantes da 
pesquisa  

 

As matérias de defesa, quando se trata de responsabilidade civil objetiva, em que não se 

discute culpa, são limitadas e, nos julgados analisados, verificou-se que a maioria orbita em 

torno da ausência de causalidade entre a conduta e o dano produzido. 
 

219 SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. São Paulo, Saraiva, 1974, p. 55. 
220 FRANÇA, RODRIGO DUMANS. A teoria do risco aplicada à responsabilidade objetiva. 2009. 

Dissertação. Faculdade de Direito da USP, São Paulo, p. 65. 
221 Os emolumentos, pelos quais são remunerados os notários e registradores, são regulamentados pela Lei 

Federal 10.169/2000 e não são revestidos de intuito lucrativo, ao contrário, apenas correspondem à adequada 
e suficiente contraprestação pelos serviços prestados.  

222 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 282. 
223 BECKER, Bruno. Responsabilidade civil dos notários e registradores. Revista Nacional de Direito e 

Jusrisprudência. N. 86. Ano 8, 2007, p. 62. 
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O nexo causal reveste-se de aparente simplicidade conceitual, todavia, consoante Serpa 

Lopes224,  a noção de causa é por demais complexa e dotada de profundos aspectos 

filosóficos, além de, na prática, ser dificultosa a sua verificação em casos de multiplicação dos 

fatores de produção do prejuízo no tempo e no espaço. 

Ocorre que não há responsabilidade sem nexo causal. De tal modo, sobeja ao réu, como 

defesa, em ação de indenização, desincumbir-se da prova do rompimento do liame entre a 

conduta apontada como ilícita e o resultado danoso.  

Anota-se a ideia de que, pela dificuldade prática de verificação desse elo etiológico pelo 

juiz é que, por vezes, se identifica, nas decisões judiciais, posicionamentos confusos e 

divergentes em relação ao mesmo objeto de análise225. 

No que se refere à atuação do notário, a investigação da causalidade demanda exame 

ainda mais apurado, pois não se pode julgá-lo com base no homem médio, por qualificado 

profissional do Direito, nem com o rigor da exigência de conhecimentos extraordinários que 

suplantem os exigidos para a assunção do ofício. 

Como exemplo, invoca-se o caso de reconhecimento de assinatura falsificada, em que 

não se pode imputar a responsabilidade civil ao tabelião que procedeu ao ato, se a falsidade 

depende de prova pericial para ser constatada. Afinal, não há que se falar em imprudência do 

notário, pois ele não detém a qualificação de grafotécnico, que sequer lhe é exigida por lei. 

Desse modo, o exame da causalidade pressupõe a investigação da falha na prestação do 

serviço, à luz dos preceitos normativos que lhes são aplicáveis e dos princípios da segurança 

jurídica e confiança. 

Assim se deu nos julgados a seguir analisados. 

 

4.6.2.1 AgRg no AREsp 47576/MG 
É este um agravo regimental contra decisão que negou provimento ao Agravo em 

Recurso Especial por ser o caso de aplicação da Súmula 126 do STJ226. Isso porque a matéria 

debatida é a da responsabilidade civil do Estado e do tabelião por danos decorrentes da 

atividade notarial, por conseguinte, a aplicação do artigo 37, § 6o, do Texto Constitucional. 

 
224 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil — Fontes Acontratuais das Obrigações e 
Responsabilidade Civil, v. 5. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 218. 
225 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil: volume único. São 
Paulo: Saraiva, 2017, LI. 
226 Súmula126, STJ. “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos 
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não 
manifesta recurso extraordinário”.  
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No tribunal de origem, contudo, foi afastada a responsabilidade do notário por ausência 

de nexo causal, in verbis “[...] não há como aferir relação direta e imediata entre os danos 

alegados pelos apelantes e o ato atribuído à serventia do 9o Ofício de Notas de Belo 

Horizonte, consubstanciado, repita-se, no reconhecimento de assinatura falsa [...]”. 

O STJ não procedeu à análise do mérito que envolvia a quebra do nexo de causalidade, 

pois isso implicaria revolvimento dos fatos, o que é vedado pela Súmula 07. 

 

4.6.2.2 AgRg no REsp 1374282/RJ 

Na ação de origem, o autor propôs uma ordinária, com antecipação de tutela, contra o 

tabelião e o Estado do Rio de Janeiro, pleiteando obrigação de fazer e indenização por danos 

materiais e também morais, sob alegação de negativa de traslado de escritura de imóvel. 

Aduziu o autor o argumento de que a expedição de tal documento teria sido 

condicionada pelo tabelionato à realização de nova escritura de aditamento em que constasse 

a existência de execução contra o outorgante, recorrente, embora já existisse certidão de 

pagamento de tal dívida e prazo legal de 72 (setenta e duas) horas, contados da lavratura, para 

entrega do traslado. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não deu provimento ao recurso, por 

entender que o autor recaiu em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), 

pois conhecia da ação de execução e silenciou a respeito, assim como verificou a ausência de 

comprovação do nexo causal entre o erro da serventia notarial e os danos materiais e também 

morais invocados.  

Em sede de recurso especial, manteve-se o entendimento do tribunal de origem, 

sustentando-se a inexistência do nexo causal entre a conduta do tabelião e o dano alegado pelo 

autor, do que se recorreu neste agravo regimental em comento. 

O agravo também foi improvido, mantendo-se, portanto, a decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro. 

 
4.7 Responsabilidade objetiva dos notários decorrentes de atos próprios da serventia 

 

Da pesquisa das decisões judiciais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça 

com os metadados citados no item 3.5, resultou o Recurso Especial 1044841/RJ, que se põe 

em evidência por consistir reforço da teoria doutrinária de limitação da responsabilidade civil 

prevista no artigo 22 da Lei 8935/94 somente aos atos próprios da serventia. 
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Cuida-se de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, que reconheceu a responsabilidade civil do tabelião por fraude na lavratura de 

escritura pública de compra e venda de imóvel, em que constou o recolhimento do Imposto de 

Transmissão – ITBI – o qual não foi pago. 

Verificou-se que o responsável pelo ato, à época, era servidor do Tribunal de Justiça e 

que havia oferecido às partes a possibilidade de entregarem o valor do tributo para ele, que se 

encarregaria do seu pagamento. Ocorre que o serventuário se apropriou, indevidamente, do 

valor do tributo, fazendo constar, na escritura, a informação falsa de quitação do imposto de 

transmissão. 

Em sede de apelação, o Tribunal local destacou a responsabilidade objetiva do tabelião, 

com fundamento no artigo 236 da Constituição Federal. 

Em razões do recurso especial, a tabeliã recorrente alega ofensa aos artigos 22 da Lei 

8935/94 e 38 da Lei 9492/97. Assevera que não restaram presentes os requisitos 

configuradores da responsabilidade do Estado, em especial, o nexo causal, porquanto o ato 

impugnado não fora praticado pela titular do Cartório.  

O ministro relator do recurso especial, Luiz Fux, em seu voto, destacou que não se pode 

imputar a responsabilidade da tabeliã pela entrega do dinheiro pela parte ao escrevente para o 

pagamento do tributo incidente no negócio, pois não se vislumbra neste negócio ato típico da 

atividade notarial. 

In verbis: 

Em verdade, a responsabilidade objetiva incumbe ao Estado em face dos atos típicos 
praticados por notários e registradores, de modo que, in casu, não há como 
responsabilizar a serventuária por entrega dinheiro pela recorrida a escrevente que 
compromete-se a recolher, em seu lugar, imposto (ITBI), risco pelo qual não 
responde a serventuária, por versar negócio particular, que não se comunica com as 
atividades próprias de cartório.  

Destacou o Ministro que “[...] sobre os atos praticados pelo notário ou por seus 

prepostos, que não estão elencados como atividade típica notarial ou registral, não cabe a 

responsabilidade objetiva, mas sim a responsabilidade subjetiva”.  

No caso em análise, não se constatou que a tabeliã agiu com culpa ou dolo hábeis a lhe 

imputar a responsabilidade civil. Ademais, quanto ao Estado, também restou afastada a sua 

responsabilidade objetiva porquanto o dano não decorreu de ato típico da função notarial. 

Foi dado provimento ao recurso especial para afastar, portanto, a responsabilidade civil 

da tabeliã. 

É de se perguntar, então: ao atos não típicos da função notarial, qual sistema de 

responsabilidade se aplica? A doutrina sustenta que se aplicará a regra geral do Direito 
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Privado227.  

 

4.8 Metadados utilizados na pesquisa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca 
da responsabilidade civil por danos decorrentes da atividade notarial 

 

A pesquisa na base de dados do Supremo Tribunal Federal foi do tipo livre, com a 

utilização dos operadores "adj" e "prox". O conector adj “busca palavras aproximadas na 

mesma ordem colocada na expressão de busca”, enquanto que o prox “procura palavras 

aproximadas em qualquer ordem”228. 

Foram utilizadas como metadados para a pesquisa jurisprudencial as seguintes 

expressões:  

A) Responsabilidade adj2 Estado adj3 tabeliao 

B) Responsabilidade adj2 tabeliao  

C) Serventia prox Extrajudicial 

D) Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado adj4 tabeliao 

E) Responsabilidade prox2 civil prox3 Estado prox4 tabeliao 

F) Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado 

Para fins de resultado, é indiferente a digitação de palavras com letras maiúsculas, 

minúsculas ou acentuadas.  

Após o levantamento geral dos metadados, aplicou-se a técnica de refinamento para 

excluir os acórdãos que não se relacionem à responsabilidade civil dos notários ou do Estado 

por atos decorrentes da atividade notarial e aqueles em que não houve julgamento de mérito.  

Com suporte nos resultados encontrados, procedeu-se à análise de cada julgado, 

manualmente, para a verificação do seu conteúdo, de modo a esclarecer o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade civil na atividade notarial. 

Quanto ao lapso escolhido, foi estabelecido o período de 06/07/1950 até a data de 

01/03/2019. 

Ainda releva indicar que a demanda foi realizada apenas sobre os acórdãos, excluindo 

as decisões monocráticas. 

 

 
227 CASTRO, Demades Mario. Op. cit., p. 114. 
228 Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaPesquisaGeral&pagina=ajudaPesquisaJ
urisprudencia&popup=S>. Acesso em 08/01/2018. 



   

 

83 

4.9 Dados encontrados para análise  

 

Foram encontrados os seguintes resultados: 

 

a) Metadado Responsabilidade adj2 Estado adj3 tabelião 

Da pesquisa resultou somente um acórdão, qual seja: AI 106483 AgR / DF. 

 

b) Metadado Responsabilidade adj2 tabelião 

Com esse metadado, obteve-se o resultado de sete acórdãos e um acórdão de 

repercussão geral.  

Após o refinamento da pesquisa, contudo, restaram apenas três, quais sejam: RE 

201595/SP; e o RE 209354 AgR / PR e o RE 842846 RG / SC. 

 

c) Metadado Serventia prox Extrajudicial 

Desse metadado resultaram 273 acórdãos. Com a técnica de refinamento, porém, 

verificou-se que nenhum deles tinha relação com o objeto desta pesquisa, sendo em sua 

maioria relacionados a concurso público. 

 

d) Metadado Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado adj4 tabeliao 

Utilizando-se essa expressão, obtiveram-se dois acórdãos: AI 106483 AgR / DF; e o AI 

83364 AgR / SP.  

 

e) Metadado Responsabilidade prox2 civil prox3 Estado prox4 tabeliao 

Os resultados foram idênticos aos do item anterior. 

 

f) Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado 

Com essa expressão, obteve-se o maior resultado, no total de 731 acórdaos, sendo nove 

com repercussão geral. Após a técnica de refinamento, contudo, restaram somente cinco 

acórdãos: RE 842846 RG / SC; RE 788009 AgR / DF; RE 518894 AgR / SP; AI 522832 AgR 

/ MS; RE 175739 / SP.  

 

4.10 Análise dos acórdãos 
 

Optou-se, nessa seção, por agrupar as decisões judiciais para análise de acordo com a 
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hipótese de responsabilidade verificada nos casos julgados, para que, assim, se tenha melhor 

visão acerca do posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema desta pesquisa.  

 

4.10.1 Acórdãos anteriores à Constituição Federal de 1988 
 

Até a Constituição de 1946, a responsabilidade do Estado era do tipo subjetiva, 

portanto, fundamentada na demonstração da culpa. Com a promulgação dessa Carta 

Constitucional, e nas seguintes, introduziu-se a responsabilidade objetiva. 

No que se refere à atividade notarial, nas constituições anteriores à de 1988, o tabelião 

de notas detinha a natureza jurídica de funcionário público, de tal modo que o regime de 

responsabilidade que se lhe aplicava era o próprio do sistema público. 

Respondia, porém, o agente, perante o Estado, a quem incumbia provar a sua culpa ou 

dolo como pressuposto do seu ressarcimento, em ação regressiva.  

Posteriormente, passaram a doutrina e a jurisprudência a aventar a possibilidade de o 

próprio tabelião ser acionado conjuntamente com o Estado. Restava saber, no entanto, se 

solidariamente ou subsidiariamente.  

Ademais, dos resultados encontrados, decorre a percepção de que pouco se discutiu 

sobre a natureza da responsabilidade pessoal do notário, se objetiva ou subjetiva, embora se 

verifiquem recorrentes menções ao artigo 22 da Lei 8935/94. 

Vejam-se os julgados pertinentes à pesquisa. 

 

4.10.1.1 AI 83364 AgR / SP 

Esse agravo de instrumento constou do resultado da pesquisa jurisprudencial com o uso 

do metadado “Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado adj4 tabeliao”.  

Cuida-se de recurso contra decisão em agravo regimental que não reconheceu a 

responsabilidade do Estado de São Paulo por dano decorrente de procuração falsa utilizada na 

compra e venda de terras, sob o fundamento de que teria havido culpa dos próprios 

recorrentes, que “[...] entraram nas terras – note-se, nas terras erradas – antes mesmo da 

escritura de aquisição”. 

Em julgamento de 16.02.1982, o Ministro relator, Decio Miranda, negou provimento ao 

agravo, destacando que “[...] o tabelião (...) não contribuiu por nenhum modo, por mais 

mínimo que fosse, para a falsidade ideológica, que não estava sequer em suas mãos detectar” 

(sic). 
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À época da ocorrência do fato, os tabeliães de notas, também chamados de 

serventuários da Justiça, detinham a natureza jurídica de funcionários do Estado, de tal modo 

que a eles se aplicava o regime de responsabilidade próprio dos serviços públicos que, 

sabidamente, era do tipo objetiva. 

Ressai, portanto, a relevância desse julgado no que se refere à excludente da 

responsabilidade objetiva. Afastou-se a responsabilização do Ser Público por ato de seu 

agente causador de danos, em razão da culpa exclusiva das vítimas, o que leva à conclusão de 

que se adotava a teoria do risco administrativo e não do risco integral, em que não há espaço 

para excludentes de qualquer espécie.   

 

4.10.1.2 AI 106483 AgR /DF 
Esse recurso figurou no resultado de três metadados utilizados: Responsabilidade adj2 

Estado adj3 tabelião,“Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado adj4 tabeliao” e 

“Responsabilidade prox2 civil prox3 Estado prox4 tabeliao".  

Conforma agravo contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária entre o 

tabelião e o Estado por danos causados por aquele.  

O recurso foi julgado em 26/11/1985, ainda sob a égide da Constituição de 1967/69, 

pelo Ministro relator, Rafael Mayer. 

Pretendia o recorrente que fosse reconhecida somente a responsabilidade direta do 

Estado, por força do artigo 107 da Constituição então vigente, e, posteriormente, a regressiva 

do tabelião perante o Estado. 

Indica o recorrente o entendimento da doutrina229 no sentido de que a Norma 

Constitucional teria separado as responsabilidades para que a vítima fosse indenizada 

diretamente pelo Estado, e este, pelo funcionário que causou o dano. 

O julgamento, contudo, foi no sentido da responsabilidade solidária do Estado e do 

notário, pois o fato de a Constituição prever a ação regressiva do Estado contra o funcionário 

não implica proibição à solidariedade e não retira a faculdade do usuário prejudicado optar 

contra quem intenta mover a ação.  

 

4.10.2 Acórdãos posteriores à Constituição Federal de 1988 
 

 
229 Neste sentido, Yusssef Said Cahali. Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros Editores, 2" 

ed., 1995, p. 348 
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As decisões judiciais encontradas, em sua maioria, refletem a predominância do 

entendimento da solidariedade da responsabilidade do Estado e do tabelião causador do dano, 

cada qual segundo a própria regra.  

O Estado, desde 1946, passou a responder objetivamente pelos danos que seus agentes 

viessem a causar no exercício da função pública. Os notários, por sua vez, respondiam com 

base na demonstração de seu dolo ou de sua culpa, o que prevaleceu até a entrada em vigor da 

Lei 8935/94, que estabeleceu um regime próprio de responsabilidade aplicável às atividades 

notarial e registral, ao mesmo tempo em que instaurou o dissenso doutrinário quanto à espécie 

da responsabilização pretendida pelo legislador. 

À luz dessas divergências apontadas, passa-se à análise das decisões judiciais 

resultantes desta pesquisa no sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. 

 

4.10.2.1 Recurso Extraordinário 175739 / SP 

Da pesquisa com a expressão “Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado", resultou esse 

recurso que se trata de irresignação contra decisão que considerou o Estado responsável por 

danos ocasionados por tabeliães, sob o argumento de que esses profissionais não estariam 

incluídos na previsão do artigo 107 da Constituição vigente naquele momento.  

O extraordinário foi julgado em 26/10/1988, apenas vinte e um dia após a vigência da 

Constituição Federal de 1988, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, tendo-se entendido 

que o tabelião é agente público e, como tal, o Estado responde pelos danos ocasionados por 

aquele, e que cabe ao lesado optar por acionar diretamente o Estado, valendo-se da regra da 

responsabilidade objetiva ou o próprio tabelião, que responde com base na comprovação do 

dolo ou da culpa ou, ainda, a ambos, conjuntamente, o que configura solidariedade. 

Justificada estaria a solidariedade como instrumento jurídico de maior garantia de 

ressarcimento ao ofendido, pois a este facultava-se demandar o Estado, valendo-se de sua 

responsabilidade objetiva e, portanto, da maior facilidade de produção probatória; o próprio 

agente ofensor, mediante a demonstração de sua culpa; ou, ainda, a ambos, conjuntamente, em 

litisconsórcio passivo. 

O Estado, em virtude da objetivação da sua responsabilidade, somente poderia se 

desonerar do dever de indenizar se comprovasse, cabalmente, a ausência de causalidade entre 

a atividade estatal e o resultado danoso, fosse em razão de culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro, da ocorrência de caso fortuito ou de força maior.    
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4.10.2.2  Recurso Extraordinário 209354 AgR / PR 

Encontrado com o metadado "Responsabilidade adj2 tabelião", trata-se de agravo 

regimental interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que negou seguimento a recurso 

extraordinário ao entendimento de que o Estado responde objetivamente pelos atos dos 

notários que causem prejuízos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável em caso de dolo ou culpa. 

Nas razões do recurso, pretendia o recorrente que fosse reconhecido o caráter 

subsidiário da responsabilidade do Estado, por ser o próprio tabelião o responsável direto. 

O recurso foi julgado em 02/03/1999, sob relatoria do Ministro Carlos Velloso, que 

negou provimento ao agravo por entender que o Estado é o responsável direto pelos atos 

praticados pelo tabelião, afastando-se a tese da subsidiariedade sob o fundamento de que "[...] 

aceitá-la seria onerar o particular, vítima do dano". Isso porque a responsabilidade do Estado é 

objetiva, independe de demonstração de dolo ou culpa do agente público, enquanto a 

responsabilidade do tabelião, à época, era considerada como subjetiva. 

 

4.10.2.3 Recurso Extraordinário 201595/SP 

Esse recurso figurou entre os resultados da pesquisa com o metadado 

“Responsabilidade adj2 tabelião". Merece, pois, especial atenção, por englobar quase a 

maioria dos temas abordados neste ensaio. 

Configura recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão 

daquela Corte que reconheceu a sua responsabilidade objetiva pelo prejuízo causado pelo 

tabelião, decorrente de reconhecimento de firma falsa. 

A peculiaridade do caso, todavia, está no fato de que, mesmo na vigência da 

Constituição Federal de 1988, a serventia ainda era oficializada, ou seja, estava sob 

titularidade do próprio Estado, sendo um servidor do Poder Judiciário o responsável pelo 

desempenho da atividade. Ou seja, não se aplicava ao caso o disposto no artigo 236 da Norma 

Constitucional. 

À luz desse pressuposto é que se desenvolveu a análise do regime de responsabilidade 

aplicável à situação, de tal modo que restou assentada a incidência apenas do artigo 37, § 6º 

da Constituição de 1988, a implicar a responsabilidade exclusiva do Estado. 

Nas razões do recurso, o Ente Público desenvolveu sua defesa em reforço à tese da 

responsabilidade primária e pessoal do próprio escrivão, sob o fundamento de que “[...] às 

regalias e vantagens a que tem direito ocupante do mencionado cargo, correspondem os ônus 
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e responsabilidades de gerir o cartório como seu titular".  

E, ainda, tentou descaracterizar a existência de nexo causal entre o ato praticado pelo 

cartório e o prejuízo sofrido pelo decorrente, isso porque, em matéria de responsabilidade 

civil objetiva, somente é possível eivar-se da responsabilidade se demonstrada alguma 

excludente, já que não é possível a perquirição de culpa. 

 O recurso foi julgado em 28/11/2000, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, que 

manteve a condenação do Estado, por concluir que a serventia não funcionava sob delegação 

nos moldes do artigo 236 da Constituição Federal, por ainda ser oficializada.  

Do voto do Ministro relator, pode-se concluir que o julgamento seria diferente se fosse 

caso de serventia sob delegação, hipótese em que a responsabilidade seria objetiva do próprio 

tabelião. Nesse sentido, destacou, invocando a doutrina de Humberto Theodoro Junior, que 

“[...] em se tratando de atuação fundada na norma do artigo 236 mencionado, a 

responsabilidade objetiva não é, em si, do Estado, mas do próprio titular do cartório”.  

O raciocínio do Ministro Marco Aurélio, portanto, é conducente a concluir-se pela 

tendência do Supremo Tribunal Federal a considerar a exegese do artigo 22 da Lei 8935/94 

como responsabilidade pessoal do tabelião, em rejeição à corrente doutrinária que sustenta a 

objetivação da responsabilidade deste profissional pelo paralelismo com o artigo 37, § 6º da 

Constituição de 1988. 

 

4.10.2.4 AI 522832 AgR/MS 

Com o metadado “Responsabilidade adj2 civil adj3 Estado", encontrou-se esse 

recurso, um agravo contra decisão que denegou seguimento do extraordinário sob o 

fundamento de que acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. 

O recurso foi julgado em 26/02/2008, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tendo 

ficado assentado que o Estado é o responsável direto pelos danos decorrentes da prática 

notarial, respondendo o tabelião, subjetivamente, perante aquele, pois “[...] a possibilidade 

constitucional de a execução dos serviços notariais e de registro ser efetivada em caráter 

privado [...} não descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades [...]”. 

Restou afastada a tese da subsidiariedade da responsabilidade do Estado, sob o 

fundamento de que aceitá-la seria onerar o particular, vítima do dano, pois dele seria exigida a 

demonstração do dolo e da culpa do tabelião, enquanto isso incumbe ao Estado na ação 

regressiva.  
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Ressaltou o Ministro que a vontade do constituinte original é “[...] assegurar ao 

particular o restabelecimento de seu direito, que o agente público venha a lesionar [...]”, de 

modo que, do particular, se exige apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e 

o dano. 

Há, portanto, nessa decisão, uma preocupação do decisor judicial quanto à subjetivação 

da responsabilidade do notário, por implicar possível oneração ao usuário prejudicado, a 

quem incumbiria a produção de provas quanto à conduta culposa ou dolosa do profissional 

que lhe causou o dano.  

Decorre desse raciocínio a necessidade de se repensar a distribuição do ônus da prova 

no caso de prevalecer o entendimento da responsabilidade subjetiva do notário, pois, de fato, 

consoante Cavalieri, por vezes, a produção da prova constitui barreira intransponível230. 

 

4.10.2.5 Recurso Extraordinário 842846 RG/SC 

Representa recurso especial de maior relevância para o objeto desta pesquisa, cuja 

conclusão foi referenciada no capítulo anterior, mas que merece ser mais bem analisado, por 

ter sido julgado sob a sistemática de repercussão geral e representar, por conseguinte, a 

uniformização do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza da 

responsabilidade dos notários, o que reflete diretamente na sistemática da responsabilização 

do notário. 

Este recurso voltou-se contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina , ao 

reconhecer que "[...] o Estado, na condição de delegante dos serviços notariais, responde 

objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e registradores vierem a causar a 

terceiros em razão do exercício de suas funções"231. 

No pronunciamento do Ministro Relator Luiz Fux extrai-se que:  

Com efeito, é preciso definir, à luz dos arts. 37, § 6o, e 236 da CRFB/88, qual o tipo 
de responsabilidade civil que rege a atuação dos tabeliães e notários (se objetiva ou 
subjetiva), além de saber se o Estado-membro aos quais estes agentes se acham 
vinculados deve responder em caráter primário, solidário ou subsidiário em relação 
aos delegatários. A meu juízo, o recurso merece ter reconhecida a repercussão geral, 
haja vista que o tema constitucional versado nestes autos é questão relevante do 
ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses 
subjetivos da causa.  

No julgamento da repercussão geral, o Ministro Marco Aurélio Melo assim aduziu: 

 

 
230 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 38. 
231 STF – RE 846.843, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 06.11.2014. 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Deve-se definir, sob o ângulo do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o âmbito 
subjetivo da responsabilidade. Na situação concreta, há serviço de registro 
implementado a partir do disposto no artigo 236 da Carta da República e da Lei nº 
8.935/94. Cumpre esclarecer a extensão da responsabilidade do Estado, ou seja, se é 
direta, com o direito de regresso, ou se responde unicamente no caso de insuficiência 
econômico-financeira do delegatário do serviço. 

 

Somente em 27.02.2019, o mérito desse recurso foi julgado, no sentido de reconhecer, 

por maioria, a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos notários e registradores que, 

no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, assentado o dever de regresso 

contra esses profissionais, nos casos de dolo e culpa. 

O Ministro Edson Fachin divergiu do relator e citou a recente alteração da Lei 8.935/94, 

que introduziu a responsabilidade subjetiva dos notários, para a considerar inconstitucional e 

conflituosa relativamente à jurisprudência até então firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Segundo o Ministro, ainda, o Estado somente poderia responder por danos resultantes das 

funções típicas da atividade notarial, subsidiariamente.  

No mesmo sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso destacou “[...] dar 

responsabilidade primária e objetiva em cada falha praticada pelo funcionário é condenar o 

Estado ao pior dos mundos”. Na avaliação do ministro, a matéria da responsabilidade civil do 

Estado precisa ser revisitada, para se entender como subjetivas tanto a responsabilidade do 

ente público, quanto a do notário, porém com a inversão do ônus da prova do particular para o 

tabelião, pois esse que detém o conhecimento técnico para demonstrar que sua conduta não 

foi culposa ou dolosa. 

Votaram também, as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, que acompanharam o 

relator, para considerar a responsabilidade do Estado como direta, primária e solidária.  

Destaca-se o pronunciamento da Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que, não fosse o 

Estado responsável, o ofendido ficaria desamparado e desprotegido, pois a ele caberia a 

incumbência de comprovar a culpa ou dolo do agente. 

Perceba-se, mais uma vez, a tendência dos ministros do STF em considerar a 

responsabilidade subjetiva como um ônus àquele que foi prejudicado, em decorrência da 

produção probatória que lhe é devida. 

Decorre, assim, a necessidade de se adequar o sistema de responsabilidade subjetiva do 

tabelião, inserida pela Lei 13.286/16, de modo a afastar essa possível alegação de injustiça 

para com o ofendido. 

O decano do STF, Ministro Celso de Mello, destacou que o exame do Texto 

Constitucional permite concluir que os serviços notariais e registrais são revestidos de caráter 
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público e que os seus titulares, portanto, se qualificam como típicos agentes estatais. O 

Ministro ressaltou sobre a natureza jurídica dos notários e registrados: “[...] Eles só podem 

exercer tais atividades por delegação do Poder Público, estão sujeitos à permanente 

fiscalização do Judiciário e dependem, para o ingresso na atividade, de prévia aprovação em 

concurso público”. 

Evidencia-se, por fim, o voto do Ministro Marco Aurélio, que foi o único a se 

posicionar pelo provimento integral do recurso. Para ele, a responsabilidade primária deve ser 

do próprio oficial, em razão de o exercício da atividade ser desenvolvido em caráter privado, 

de tal modo que o Estado apenas poderia ser responsabilizado em caso de falha no seu dever 

fiscalizatório.  

Ao final, sedimentou-se o entendimento quanto à responsabilidade civil do Estado em 

relação à atividade notarial, no sentido de ser objetiva e primária. 

 

4.11 Controle de Resultados 
Os acórdãos encontrados com os metadados utilizados variaram dos anos de 1982 a 

2019. Em todos os julgados, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido da 

responsabilidade direta do Estado, admitindo-se, expressamente, em alguns deles, a 

solidariedade entre o Ente Público e o tabelião. 

E em recente decisão com repercussão geral, põe-se fim à polêmica questão sobre a 

natureza da responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes das atividades notarial e 

registral, ficando assentado que cabe ao Estado responder objetiva e solidariamente, enquanto 

aos notários e registradores é imputada a responsabilidade com fundamento no dolo ou na 

culpa. 

Entende-se pelo acerto dessa posição, pois, caso fosse reconhecida a responsabilidade 

subsidiária do Estado, à luz da alteração do artigo 22 da Lei 8935/94, já mencionada, poder-

se-ia ensejar uma distorção na natureza da responsabilidade do Estado perante terceiros, que, 

por força constitucional, é objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do 

causador do dano, pois, pela regra da subsidiariedade, o particular somente poderia acionar o 

Estado depois de acionado o tabelião e comprovados o seu dolo ou sua culpa.  

Tem-se, ainda, a hipótese de, pela regra da subsidiariedade, se criar um ônus ao 

prejudicado por ato de tabelião, que teria de provar a insolvência daquele para se valer da 

natureza objetiva da responsabilidade do Estado. Ocorre que a Norma Constitucional somente 
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requer a comprovação do nexo de causalidade para a responsabilização do Ser Público232. 

Com efeito, o melhor entendimento que se coaduna às naturezas das responsabilidades 

civis do Estado e do ootário é o da solidariedade, deixando à escolha do prejudicado acionar 

diretamente o Estado, valendo-se da natureza objetiva desta responsabilidade; o tabelião, 

mediante a comprovação de sua culpa ou, ainda, a ambos, em litisconsórcio passivo 

facultativo.  

 

4.12 Considerações finais do capítulo 
 

No decorrer deste módulo capitular, procedeu-se à ampla pesquisa jurisprudencial na 

base de dados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com a 

utilização de metadados específicos que se relacionam com o tema desta pesquisa, a fim de se 

investigar o entendimento desses tribunais superiores quanto à responsabilidade civil na 

atividade notarial. 

Constatou-se, dos resultados encontrados, após refinamentos das buscas e análise 

manual dos julgados, que o Superior Tribunal de Justiça alterou, significativamente, o seu 

entendimento, à extensão dos anos, quanto à responsabilidade do Estado por danos 

decorrentes da atividade notarial, pois, até o ano de 2013, a maioria de seus julgados era no 

sentido de imputar a responsabilidade direta ao Estado, com fundamento no artigo 37, § 6o, 

da CF, e a indireta ao tabelião, que respondia perante àquele, com base na investigação do 

dolo ou da culpa, em ação regressiva. 

Desde 2013, contudo, percebeu-se que o entendimento daquele Tribunal passou a ser no 

sentido de reconhecer a responsabilidade direta e principal do tabelião pelos danos que 

resultassem de atos típicos do exercício da atividade notarial, cabendo ao Estado apenas 

responder subsidiariamente por esses mesmos danos. 

Verificou-se, ainda, que os julgados, em sua maioria, ao tratarem sobre a espécie de 

responsabilidade dos tabeliães, foram no sentido de reputá-la como objetiva.  

Evidenciou-se, pelos resultados encontrados na pesquisa na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, que não há congruência entre o entendimento dessa Corte Superior em 

relação ao prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. 

As decisões recorrentes no STF reforçam a responsabilidade direta do Estado pelos 

prejuizos causados por notários no exercicio da função notarial, com fundamento no artigo 37, 
 

232 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2017, p. 373. 
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§ 6º da Constituição Federal, e a indireta dos notários que respondem em ação regressiva 

perante àquele.  

Em alguns casos, contudo, entenderam os ministros do Supremo Tribunal Federal pela 

solidariedade entre o Estado e os tabeliães nas reparações de danos resultantes da funçao 

notarial. 

Em recente decisão, pela sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte assentou a 

tese da responsabilidade direta, primária e objetiva do Estado, que tem o dever de acionar o 

tabelião que causou o dano, em ação regressiva, com fundamento no dolo ou na culpa. Assim, 

tem a parte prejudicada a faculdade de ajuizar a demanda apenas contra o Estado ou contra 

Estado e tabelião, em litisconsórcio. 

Denota-se, portanto, a necessidade de o Superior Tribunal de Justiça rever a sua 

jurisprudência para que fique em alinho com a nova tese fixada pelo Supremo. Neste caso, 

impende destacar a conveniência dos efeitos meramente prospectivos do novo entendimento 

jurisprudencial, por ser essa medida de segurança jurídica.  

 

5 OS DESDOBRAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS 

 

Este capítulo tem caráter predominantemente exegético, à medida que, se tem procedido 

à analise do tema nas esferas legal, doutrinária e jurisprudencial, com enfoque narrativo da 

evolução dos institutos, impõe-se a análise dos aspectos práticos e a propositura de possíveis 

soluções para os problemas identificados. 

Na seção 5.1, problematiza-se a incidência da regra de responsabilidade civil para casos 

julgados após a alteração legislativa do artigo 22 da Lei 8935/94, porém ocorridos ainda na 

vigência da redação anterior. 

Na seção 5.2, se empreende breve incursão sobre o conceitos e as características das 

serventias extrajudicias, para se compreender contra quem deve ser proposta a ação 

indenizatória sob a sistemática da responsabilidade civil subjetiva. 

No segmento 5.3, examinam-se os desdobramentos da responsabilidade civil subjetiva 

do notário em face da tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à 

responsabilidade primária e objetiva do Estado pelos danos decorrentes dos atos próprios da 

função notarial. 

Em todo o capítulo, busca-se problematizar e fazer proposições para os seguintes pontos 

práticos: a) As serventias extrajudiciais são dotadas de personalidade jurídica?; b) Em casos 
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de danos ocorridos anteriormente à alteração legislativa do artigo 22 da Lei 8935/94, porém 

julgados após referida alteração, qual norma deve incidir?;  c) Como se dá a distribuição do 

ônus da prova na responsabilidade civil subjetiva?; e d) Como e em que medida é possivel 

assegurar a reparação do dano ao usuário prejudicado? 

 

5.1 A responsabilidade civil subjetiva como novo paradigma legal e jurisprudencial e a regra 
de transição  

 

Da narração evolutiva do instituto nas esferas legal e jurisprudencial, percebeu-se que 

prevalecia a tese a sustentar a responsabilidade objetiva dos notários pelos danos decorrentes 

da prática de atos próprios da função. 

Com a alteração do artigo 22 da Lei 8935/94, para introduzir, expressamente, a 

subjetividade ao sistema de responsabilização dos notários e registradores, de modo a alargar 

as matérias de defesa nas ações indenizatórias, bem como condicionar o dever de indenizar à 

demonstração, pela parte autora, da culpa ou do dolo da conduta do notário, há de se 

questionar acerca da retroatividade desse entendimento para abranger os casos cujo dano 

perpetrou-se ainda sob a égide da lei e do entendimento jurisprudencial anteriores. 

A regra que prevalece no sistema jurídico brasileiro é a da irretroatividade da lei nova, 

salvo disposição expressa do legislador em sentido contrário, devendo o juiz observá-la na sua 

atividade julgadora233. Este, inclusive, é o entendimento pacificado no Supremo Tribunal 

Federal, que entende pela intangibilidade dos direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e da 

coisa julgada, por garantia constitucional, e que alcança, indistintamente, normas de Direito 

público e de Direito privado234. 

À luz dessa compreensão, os ministros do STJ entendem que a alteração da lei 8935/94 

não tem o condão de afastar a jurisprudência que servia de fundamento para os julgamentos 

das ações indenizatórias movidas contra os notários com esteio na objetivação da 

responsabilidade, pois o que a deve reger é a legislação vigente à época do fato.  

Este o entendimento defendido no AgInt no Recurso Especial n. 1.471.168 – RJ, julgado 

em 12.09.2017 e no AgInt no REsp 1590117 / SC, de 09/10/2018, cuja ementa se põe em 

evidência: 
 

 
233 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Volume I: parte geral. 6 ed. ver. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2008, pag. 62. 
234 ADIn nº 493-0-DF (pub. in RT 690/176-690). Disponível em < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266383>. Acesso 25 mar. 2019. 
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ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 
DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL CONTRA SERVENTUÁRIA DO FORO EXTRAJUDICIAL. 
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. 
PROCURAÇÃO LAVRADA EM CARTÓRIO A PARTIR DE DOCUMENTOS 
FALSOS. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA NOTÁRIA. 
1. De acordo com precedente desta Corte Superior (AgInt no REsp 1.471.168/RJ, 
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 18/09/2017), a nova 
redação do art. 22 da Lei nº 8.935/94, implementada pela Lei nº 13.286/16 depois da 
interposição do recurso especial, não tem o condão de afastar a jurisprudência que 
serviu de lastro para a decisão agravada, pois a natureza da responsabilidade civil do 
notário é regida pela legislação vigente à época do fato lesivo. 
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o exercício 
de atividade notarial delegada (art. 236, § 1º, da CF/88) deve se dar por conta e risco 
do delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade objetiva por danos 
resultantes dessa atividade delegada (art. 22 da Lei 8.935/1994)" (AgRg no AREsp 
474.524/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014). 
3. Agravo interno não provido. 
(AgInt no REsp 1590117/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 09/10/2018). 

 
Após a nova redação do artigo 22 da Lei 8935/94, com reflexo no entendimento 

jurisprudencial, portanto, irão conviver no ordenamento jurídico as espécies de 

responsabilidade objetiva e subjetiva dos notários pelos danos a que derem causa no exercício 

da função de notas, sendo aquela de incidência exclusiva aos casos ocorridos anteriormente à 

vigência da nova lei 13.286/2016. 

 

5.2 Do conceito de serventias extrajudiciais e as repercussões práticas para a responsabilidade 
civil aplicável à atividade notarial 
 

O traço marcante da função notarial é a sua natureza pública, que não se desnatura pelo 

exercício privado da atividade, mediante delegação, e que se desenvolve em um determinado 

espaço físico, destinado à guarda dos livros com segurança e ao atendimento dos usuários 

com urbanidade e presteza235, popularmente chamado de cartório, mas cujo termo 

tecnicamente mais acertado é “serventia extrajudicial”. 

Este instituto, todavia, vai muito além do mero local em que funciona, pois, segundo 

Loureiro236, as serventias extrajudiciais englobam um complexo de atribuições e de 

competências ou atividades atribuídas por lei. 

Conquanto seja a serventia extrajudicial da gestão privada, em nada se confunde com os 

 
235 BRASIL, Lei Federal 8935/94; “Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: I - manter em 
ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros; II - atender as partes 
com eficiência, urbanidade e presteza [...]”. 
236 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. Salvador: JusPODVM, 2017, p. 71. 
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estabelecimentos empresariais237, pois não está inserida no comércio, nem é titularizada por 

empresários, tampouco por sociedades empresárias, mas sim por pessoas físicas 

especialmente qualificadas para o exercício da função pública que lhe é delegada. 

As serventias extrajudiciais, diferentemente dos estabelecimentos, não podem ser 

alienadas, nem possuem patrimônio material ou imaterial, à medida que tudo circula à órbita 

da pessoa física do delegatário, a quem compete, por exemplo, adquirir o imóvel e os móveis 

que o guarnecem. 

Além disso, os notários não podem se organizar em sociedade, sendo-lhes vedada, 

ainda, a persecução do lucro238. 

A atividade notarial não há de ser exercida de acordo com as regras de mercado, sendo 

este regido pelas relações de troca e competição, que envolvem disputa e rivalidade.  Sequer 

detém o notário a liberdade de fixação do preço do serviço, que é regulamentado por norma 

estadual239. Se assim não o fosse, haveria risco latente à segurança do ato notarial e, 

consequentemente, do próprio sistema jurídico, pois a lógica dos preços poderia facilmente 

sobrepujar a imparcialidade, a publicidade e a legalidade dos instrumentos públicos240. 

A atuação dos notários deve dar-se à revelia da lógica mercantil, em face da própria 

função notarial, que é de assessorar imparcialmente as partes, visando a chegar à máxima 

segurança jurídica. 

Em razão de tudo isso, nem a lei, tampouco a jurisprudência241 atribuem personalidade 

jurídica para as serventias extrajudiciais, que é adquirida apenas com o registro dos atos 

constitutivos na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, exclusivo para os 

entes elencados no artigo 44 do Código Civil, de tal modo que o foco permanece sobre a 

pessoa física do tabelião de notas ou do registrador, porquanto estes agem em nome próprio e 

eles é que exercem direitos e assumem deveres. 

Os onera decorrentes do exercício da atividade, como a aquisição ou a locação do 

 
237 Código Civil de 2002, Art. 1.142; “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para 
exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. 
238LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 71. 
239 Cada Estado da Federação possui a própria tabela de emolumentos, elaborada segundo as regras gerais da Lei 
Federal 10.169/2000, cujo Art. 1o assim dispõe: “Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as 
normas desta Lei.” 
240 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Op cit., p. 199. 
241 Em sintética pesquisa na base de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com o uso do metadado 
“ausência personalidade cartório”, obteve-se o resultado de 27 acórdãos, porém, ao se aplicar a técnica de 
refinamento para excluir aqueles que não sejam diretamente relacionados à personalidade jurídica das serventias, 
resultaram dez acórdãos, a saber: AgInt no REsp 1441464; REsp 1420953; AgInt no REsp 1609018; AgRg no 
AREsp 846180; AgRg no REsp 1360111; AgRg no REsp 1468987; AgRg no REsp 1462169; AgRg no 
AREsp 277313; REsp 1177372; AgRg no REsp 624975.  
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imóvel em que será prestado o serviço, a contratação de funcionários, sob o regime celetista, 

competem à pessoa física dos delegatários da atividade notarial242, o que repercute diretamente 

sobre a imputação da responsabilidade civil, que deve recair, igualmente, sobre a própria 

pessoa do tabelião e não sobre a serventia extrajudicial, que sequer detém bens para fazer 

frente ao dever de indenizar. 

A decorrência processual da pessoalidade do exercício da atividade notarial e da 

ausência de personalidade jurídica dos cartórios é a de que as demandas ressarcitórias devem 

ser, necessariamente, propostas contra a pessoa física do titular da serventia e não contra ela 

própria, pois nesse caso haveria extinção do processo sem julgamento do mérito por 

ilegitimidade ad causam. 

As serventias extrajudiciais, portanto, não possuem personalidade jurídica, nem 

capacidade processual, sequer podem comparar-se às pessoas formais citadas no artigo 12 do 

Código de Processo Civil, a exemplo do espólio e da massa falida, pois, ao contrário destes, 

as serventias não são titulares de direitos ou de deveres na ordem jurídica. 

Destaca-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que ratifica o entendimento 

ora exposto: 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. 
PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. TRABALHO ADICIONAL. 
COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO 
MANTIDA. 
1. "As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias 
extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em 
que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, 
recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos" (AgInt no 
Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017) [...]”.  (AgInt no AREsp 1226681/SP, Rel. 
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
12/06/2018, DJe 19/06/2018). 

 

Da pessoalidade do exercício da função notarial decorre, também, a problemática em 

torno da responsabilização em caso de dano ocasionado por oficial que já tenha perdido o 

vínculo com o Poder Público por alguma das causas de perda da delegação, que enseja a 

vacância da serventia extrajudicial. 

Nas hipóteses de vacância de uma serventia, previstas no artigo 39 da Lei 8935/94243, 

 
242LOUREIRO, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 71. 
243 Lei 8935/94; “Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: I- morte; II-
aposentadoria facultativa; III - invalidez; IV- renúncia; V- perda, nos termos do art. 35; VI- descumprimento, 
comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997. § 1º Dar-se-á aposentadoria 
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deve ser realizado novo concurso em no máximo seis meses244, de modo a possibilitar que ela 

seja novamente provida por outro candidato aprovado. Cumpre ressaltar a natureza de 

provimento originário de cada delegação, porquanto “[...] antes da nova outorga, o Estado 

recebe de volta a delegação do titular anterior ou do interino”245. 

A decorrência lógica e irrefutável é a de que a outorga de delegação não produz a 

transmissão de direitos e obrigações entre os delegatários sucessivos, pois o verdadeiro senhor 

dos serviços é o Estado. Acrescente-se a isso o fato de que o objeto da delegação é 

exclusivamente a autorização, mediante o preenchimento dos requisitos legais, conferida ao 

particular para exercer as atividades notarial e registral. Não se transmitem bens ao agente 

delegado, nem a qualquer outra espécie de garantia.  

Os direitos e deveres assumidos no exercício do cargo, igualmente, não são 

transmissíveis, pois circunscritos à pessoa física do notário ou do registrador. 

Pela regra da responsabilidade pessoal do tabelião, não se pode admitir que o novo 

delegatário de uma serventia anteriormente vaga venha a ser responsabilizado por danos 

causados pelo titular anterior.  Essa é a lição de Aguiar Dias246,  que somente a excepciona na 

hipótese de ter o tabelião sucessor intervindo no ato, seja como escrevente, tabelião interino 

ou a qualquer outro título, que importe em sua colaboração para o ato lesivo. 

Tal entendimento reforça a tese de que o Estado também é responsável pelos atos dos 

notários, o que exsurge como garantia dupla aos usuários do serviço, visto que, por vezes, na 

vacância das serventias, não há sequer como se acionar diretamente o delegatário anterior, 

seja por não se saber o seu paradeiro, seja na hipótese de sua morte, sem ter deixado espólio. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
PELOS DANOS CAUSADOS PELO TITULAR DE SERVENTIA 
EXTRAJUDICIAL NÃO-OFICIALIZADA. PRECEDENTES. 

A responsabilidade civil por dano causado a particular por ato de oficial do Registro 
de Imóveis é pessoal, não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, 

 
facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal. § 2º Extinta a delegação a notário ou 
a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais 
antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”. 
244 Lei 8935/94; “Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público 
de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que 
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de 
remoção, por mais de seis meses”.  
245 ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. Função notarial e de registro. Concurso público, regime jurídico e 
responsabilidade civil. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2011. p. 52. 
246 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. li" ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 449. 
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responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido, antigo titular. Precedentes. 

Recurso especial provido. (REsp 696.989/PE, Rel. Ministro CASTRO FILHO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 27/11/2006, p. 278). 

 
Nestas hipóteses, em busca da reparação integral do dano e recomposição patrimonial 

da vítima, além do próprio restabelecimento da confiança na atividade notarial, é que se deve 

imputar a responsabilidade ao Estado, a quem incumbe o poder-dever de acionar, 

regressivamente, o delegatário anterior causador do dano, ainda que este não detenha mais a 

condição de agente delegado. 

É possível, contudo, que o causador do dano seja insolvente, ou, ainda, que tenha 

paradeiro incerto ou desconhecido, de modo que o prejuízo seria integralmente assumido pelo 

próprio Estado, o que, em larga escala, pode ensejar um desequilíbrio nas contas públicas.  

Desse modo, impõe-se repensar o tema da responsabilidade civil em casos de sucessão 

de titularidade da serventia extrajudicial, seja para transmitir ao novo delegatário, o que se 

refuta desde já pela ausência de fundamento legal, seja para minorar os danos patrimoniais ao 

Estado em face de ressarcimentos não compensados em ação regressiva. 

 

5.3 Desdobramentos da responsabilidade civil subjetiva do notário em face da tese assentada 
pelo Supremo Tribunal Federal 
 

A nova redação dada ao art. 22, da lei 8.935/1994, põe fim à controvérsia acerca da 

responsabilidade civil dos notários e registradores por danos causados aos usuários na prática 

da atividade pública a eles delegada, ao mesmo tempo em que a recente tese assentada pelo 

Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial 842.846/SC, estabelece a responsabilidade 

primária do Estado por tais danos. 

Conquanto a maioria da doutrina entenda que o legislador pôs fim ao debate até então 

existente quanto à espécie de responsabilidade do notário, se objetiva ou subjetiva, chegou-se 

a cogitar na inconstitucionalidade da Lei 13.286/2016, que deu origem à alteração do artigo 

22 da Lei 8935/94, o que foi refutado pelos ministros do Supremo, no julgamento do recurso 

extraordinário mencionado há instantes. 

O argumento de que a opção do legislador infraconstitucional pela responsabilidade 

subjetiva afronta o artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, não merece prosperar, 

pois a própria Norma Constitucional conferiu, no seu artigo 236, § 1º, a competência para o 

legislador infraconstitucional definir qual seria o regime de responsabilidade dos notários e 

registradores.  
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Assim, ante a faculdade conferida pelo constitunte ao legislador, óbice nenbum há para 

que ele disponha sobre a responsabilidade civil do notário e do registrador de modo diverso 

do previsto no artigo 37, § 6º da CF/88.  

A disciplina da responsabilidade pessoal desses profissionais, portanto, encontra 

fundamento na norma infraconstitucional disposta no artigo 22 da Lei 8935/94, que a 

estabeleceu como subjetiva. Entrementes – impende evocar - a responsabilidade do Estado, 

como poder delegante da função notarial, é regida pelo disposto no artigo art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal de 1988, que é do tipo objetiva. 

Historicamente, a objetivação da responsabilidade decorreu da necessidade social de um 

novo norte axiológico como fundamento do dever de indenizar, com a dispensa da 

investigação da culpa, em uma perspectiva marcada pela solidariedade social. A 

responsabilidade objetiva, portanto, teve como propósito, em sua gênese, desonerar a vítima 

do dano e facilitar o aforamento e processamento das açoes indenizatórias. 

A responsabilização do agente infratror que comete ato ilícito, do qual resulta dano, tem 

como uma de suas funções a reparação, da maneira mais completa possivel, do prejuízo 

sofrido247, o que, para parte da doutrina, encontra óbice quando se trata de responsabilidade 

subjetiva. Isso porque a prova da culpa, por vezes, é barreira intransponível e pode deixar a 

vítima sem a devida indenizaçao. 

Sob a óptica do notário, contudo, a responsabilidade subjetiva lhe é mais favorável, à 

medida que lhe assegura o dever de indenizar exclusivamente nas hipóteses efetivas de atos 

ilicitos causadores de dano. Por essa sistemática, resta afastada a presunção de culpa, evitando 

situações de injustiça como a de uma condenação por reconhecimento de assinatura 

falsificada, cuja constatação, todavia, só é possível mediante prova pericial. 

Tem-se, então, quanto ao regime jurídico da responsabilidade civil por atos próprios da 

função notarial, a coexistência da responsabilidade objetiva do Estado com a subjetiva do 

tabelião. Resta saber se o usuário prejudicado tem a faculdade de optar contra quem irá 

demandar a reparação do dano. 

Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal, o Estado é o responsável primário pelos 

danos que decorrem de atos próprios da atividade notarial, o que não exclui a 

responsabilidade do notário, sendo, inclusive, obrigação da Fazenda Pública ajuizar ação de 

regresso contra aquele que praticou o ato danoso.  

 
247 LUTZKY, Daniela Courtes. A reparação de danos imateriais como direito fundamental. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012. p. 157. 
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Não se pode mais pretender a subsidiariedade da responsabilidade do Poder Público, 

mas, na tese formulada, nada se disse quanto à faculdade do prejudicado de demandar 

diretamente o próprio tabelião, hipótese na qual teria que se desincumbir do ônus da prova da 

culpa ou do dolo na conduta lesiva.  

Entende-se que este é o melhor juízo e que, inclusive, se justifica pelo próprio teor do 

artigo 22 da Lei 8935/94, pois de que valeria o legislador disciplinar a responsabilidade civil 

do notário, se o fundamento da ação regressiva encontra amparo na própria Constituição 

Federal? 

 Ao usuário prejudicado pode ser mais conveniente, por questões pessoais, submeter sua 

ação ressarcitória à disciplina da responsabilidade subjetiva, assumindo o ônus de produzir a 

prova da culpa ou do dolo do tabelião, do que demandar primariamente  o Estado, valendo-se 

de sua responsabilidade objetiva, mas tendo que se submeter ao regime de precatórios para o 

recebimento da indenização. 

A regra, contudo, é a da primariedade da responsabilidade do Ser Público pelos 

prejuízos decorrentes dos atos típicos notariais, que, como já visto, é objetiva, sendo 

suficiente a demontração da conduta lesiva e do resultado danoso, em relação de causalidade. 

Pensa-se, portanto, que as ações serão massivamente movidas contra o Estado, o que conduz à 

problematização do influxo dessa ocorrência para os cofres públicos. 

Tornar o Estado o réu principal em ação indenizatória por culpa dos tabeliães, além de 

ter reflexo econômico, também lhe demanda um grande investimento de tempo e de pessoal, 

pois toda a máquina administrativa terá que ser envolvida. Existe, ainda, repercussão social, 

pois o dinheiro destinado à indenização é verba que deixa de ser destinada à saude, à 

educação ou ao atendimento de outras necessidades sociais. 

Corre-se o risco, ainda, de esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal 

ensejar um súbito afluxo de demandas no Judiciário, o que, sem dúvidas, produzirá influência 

negativa para o funcionamento do Estado. 

Afinal, como seria possível minorar esse risco e incentivar os usuários prejudicados a 

demandar diretamente contra o notário, ante a regra da responsabilidade subjetiva? Pensa-se 

que a solução passa pela distribuição do ônus da prova. 

 

5.3.1 A inversão do ônus da prova nos processos judiciais de indenização por danos 
decorrentes da função notarial 
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A correta aplicação da responsabilidade civil é indispensável para a manutenção da paz 

social, que é objeto de ameaça pelo abalo decorrente da conduta lesiva e pelo dano 

ocasionado. Nas relações notariais, a garantia do retorno ao status quo ante confere, ainda, 

mais relevo, à medida que assegura a permanência da confiança na atividade, que tem por 

escopo principal a segurança jurídica das relaçoes jurídicas e negociais.  

A higidez do sistema notarial tem reflexos diretos sobre a establidade dos negócios 

jurídicos, pois aqueles que buscam o assessoramento de um notário, dele esperam conduta 

compatível à sua fé pública, de tal modo que o rompimento dessa especial confiança deve ser 

severamente punido e assegurada a devida reparação integral dos prejuízos dele resultantes. 

Para isso, tem-se a garantia da responsabilização do Estado, que é o verdadeiro titular da 

função, mas que, por opção do constituinte, a delega a um particular especialmente 

qualificado e habilitado para o desempenho da atividade. A responsabilizaçao do Ser Público, 

ao mesmo tempo em que possibilita o ajuizamento da demanda sem a necessidade de 

produção, pelo autor, de prova da culpa ou do dolo da conduta lesiva, por ser objetiva, e, 

portanto, mais facilitada, o submete ao regime de precatórios, ou seja, ao aguardo da fila de 

pagamentos dos títulos da dívida pública. 

O notário, todavia, é igualmente responsável, seja diretamente perante o usuário que 

suportou o dano, seja perante o Estado, em ação regressiva. Em ambas as hipóteses, não se 

prescinde da comprovação da culpa ou do dolo da conduta do tabelião. 

Assim, a produção probatória é de valia inestimável para o conseguimento de uma 

prestação jurisdicional adequada, assegurando-se, de todas as maneiras, o direito de provar as 

alegações apresentadas ao juízo, garantindo a efetividade do processo e a sua justeza. 

Em determinadas situações, todavia, a prova pode ser muito difícil de ser produzida, 

casos em que é denominada pela doutrina como diabólica ou odiosa248, seja pelo evidente 

desequilíbrio entre as partes, seja por envolver matéria extremamente técnica, que importa a 

dificuldade, ou mesmo a impossibilidade, de comprovar-se o fato pela parte autora. Nessas 

hipóteses, há de se repensar a distribuição do ônus da prova. 

Aliás, este é o teor do artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil, que prevê: “[...] A 

decisão prevista no §1o desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do 

encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. 

Tradicionalmente e, como regra do sistema processual, a aplicação do ônus da prova é 

marcada pelo critério do interesse, de modo que ao seu autor incumbe provar os fatos que 

 
248 CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova. Rio de Janeiro: GZ, 2009. p. 92-
93.  
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afirma, ou seja, os fatos constitutivos do seu direito aptos a produzirem determinados efeitos 

jurídicos, enquanto que do réu se aguarda a demonstração dos fatos impeditivos das 

pretensões aduzidas pelo autor249. 

Esta é a teoria do ônus da prova estático. A prova no processo, entretanto, não tem um 

fim em si mesma ou um fim moral e filosófico, mas sim a finalidade de produzir o 

convencimento do juiz250. Realmente importa é o resultado prático da produção probatória, 

qual seja, a tutela jurisdicional efetiva e adequada e a possibilidade de exercício do direito 

material almejado.  

Assim, nos casos concretos de impossibilidade da prova da conduta lesiva do notário, 

por exemplo, por ser este o que domina os meandros da atividade - e por envolver situação 

que demanda um conhecimento técnico além do ordinário e que a parte não tem a obrigação 

de conhecer - é que se deve aventar a possibilidade de inversão do ônus da prova, mesmo sob 

a sistemática da responsabilidade subjetiva.  

Nas demandas entre usuário e titular das serventias extrajudicias, por vezes, há uma 

assimetria de informaçoes, a dificultar a produção da prova, de modo que, neses casos, pode o 

juiz atribuir o ônus da prova ao próprio tabelião demandado, sem, contudo, mudar o critério 

da subjetividade da responsabilidade. 

Portanto, a opção legislativa de fixar, no artigo 22 da Lei 8935/94, a subjetividade como 

pressuposto da responsabilidade civil dos notários, não significa transferir um ônus 

insuportável para o demandante, pois é possível a aplicação, pelo magistrado, do disposto no 

artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil251. 

A redistribuição do ônus da prova representa um mecanismo de proteção ao usuário 

prejudicado e que precisa ser levado a efeito, se constatada a dificuldade excessiva ou até 

mesmo a inviabilidade da comprovação do dolo ou da culpa que eiva de ilicitude o ato 

praticado pelo tabelião, como medida de garantia de reparação do dano e de restabelecimento 

da confiança na atividade notarial. 

 
249 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2002. v. 3. 
p. 448.  
250 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v.2, p. 182. 
251 BRASIL, Lei Federal 13.105/2015; Art. 373, “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 
ônus que lhe foi atribuído”. 
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Confere-se, desse modo, ao juiz, a possibilidade de mudança da carga probatória, 

quando isso se revelar adequado ao caso concreto, o que representa uma desoneração do autor 

da pretensão reparatória, de modo a afastar o argumento da inadequação do critério subjetivo 

da responsabilidade civil do notário. 

Ao contrário, a subjetivação da responsabilização do tabelião de notas agregada à 

possibilidade de inversão do ônus da prova, é medida de justiça, pois possibilita ao acusado 

demonstrar a sua diligência no cumprimento dos deveres da função notarial e na prática dos 

atos que lhe são próprios, ao mesmo tempo em que desincumbe o prejudicado, quando 

necessário, da comprovação da negligência ou do dolo do tabelião como pressuposto para o 

ajuizamento de sua demanda. 

 

5.3.2 O seguro de responsabilidade civil como mecanismo de proteção 

 

Como demonstrado no decorrer desse escrito universitário stricto sensu, o principal 

desdobramento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto à 

responsabilidade do Estado pelos atos praticados pelos tabeliães que causem danos aos 

usuários desse serviço, é o de estabelecer a primariedade dessa responsabilidade. 

Tal significa que se transfere ao Poder Público o dever de, em grau primário, ressarcir 

os particulares vítimas de danos por atos atribuídos aos tabeliães. Soma-se a isso a alteração 

legislativa do artigo 22 da Lei 8935/94, que introduziu, expressamente, no sistema, o dolo e a 

culpa como pressupostos da responsabilidade pessoal dos notários, havendo, ipso facto, 

grande impacto para a Administração. 

Uma das maneiras de minorar o prejuízo do Estado foi assentar, na tese, a obrigação de 

o Estado ajuizar a ação regressiva contra o tabelião considerado culpado, a fim de garantir a 

recomposição patrimonial dos cofres públicos.  

Tamanha relevância foi dada a essa confusão de problemas, que os ministros 

ressaltaram ser a ação de regresso não uma faculdade conferida ao Estado, mas um dever a ser 

necessariamente observado, sob pena, inclusive, de, em não o fazendo, responder o agente 

responsável (a exemplo do Governador, do Procurador-Geral do Estado, a depender do caso 

concreto e da organização administrativa do Estado) por ato de improbidade administrativa. 

A ação regressiva, conquanto seja um mecanismo de reestabelecimento do patrimônio 

do Estado, que foi alvo de desfalque com o pagamento da indenização, nem sempre é uma 
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garantia absoluta da restituição do valor despendido pelo Ser Estatal a título de indenização, o 

que pode representar um grande abalo ao equilíbrio das contas públicas. 

Há muitas serventias extrajudiciais consideradas deficitárias, de modo que a reeita de 

emolumentos sequer é suficiente para fazer frente aos custos de funcionamento e manutenção, 

muito menos para remunerar adequadamente o seu titular.  Nesses casos, poranto, não se 

vislumbra sucesso nas ações regressivas, pois, muito possivelmente, o tabelião de notas não 

terá acúmulo de patrimônio, podendo, inclusive, ser insolvente. 

Haveria, portanto, a oneração exclusiva do Poder Público, o que, em larga escala e a 

longo prazo, pode acarretar significativo desfalque nas finanças da Administração Pública. 

Tendo em vista a manutenção do equilíbrio das contas do Estado, a imputação de 

responsabilidade ao notário causador do dano, ainda que insolvente à época do dano, bem 

como a garantia do integral ressarcimento ao usuário prejudicado, é que se cogita na 

imposição ao agente delegado da obrigatoriedade de contratatação de um seguro de 

responsabilidade civil como condição de assunção do ofício. 

Inclusive, esse constitui um dos requisitos exigidos pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Pernambuco para o recebimento da outorga da delegação, após aprovação do candidato em 

concurso público de provas e títulos. Veja-se: 
 
Art. 43. Devem acompanhar o requerimento de investidura na titularidade do 
Serviço Notarial e de Registro:  
I – O ato de outorga da delegação;  
II – O plano de trabalho e de viabilidade de recursos para a instalação da serventia;  
III – A apólice de seguro de responsabilidade civil para a cober‐ tura de prejuízos e 
sinistros decorrentes do exercício da atividade notarial ou de registro, renovável 
anualmente, perante companhia seguradora idônea, nos valores definidos em ato 
específico pela Corregedoria Geral da Justiça.  
IV – A declaração de bens e direitos, inclusive em nome de seus dependentes [...]252  

 

Impende relembrar que a exigência de caução tem seus primórdios nas Ordenações 

Filipinas e que, mesmo após a vigência do Código Civil de 1916, permaneceu exigível por 

previsão do Decreto 18.542, de 1928253. 

O Estado do Rio de Janeiro também estipulou, na Lei Estadual 2891, de 09 de janeiro 

de 1998, a prestação de uma caução real ou fidejussória mínima no valor correspondente a R$ 

 
252 Pernambuco. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco. Código de normas: dos serviços 
notariais e de registros do estado de Pernambuco / Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco. – 
revisada – Recife: ARIPE, 2016. 696 p.  
253 Decreto 18.542, de 24 de dezembro de 1928; “Art. 312. Art. 312. Ao exercicio precederá a autorização dada 
pelo juiz do alistamento eleitoral e publicada no Diario Official, desde que o serventuario prove: a) ter feito no 
Thesouro Nacional a caução de 20 contos de réis em dinheiro ou apolices federaes ou municipaes do Districto 
Federal”. 
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300.000,00 (trezentos mil reais) como condição para o exercício da função. Põe-se em 

evidência o seu teor: 

 
Art. 11 - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato a que se refere 
o artigo nono da presente Lei, o delegado notário e/ou o registrador prestará caução 
real ou fiduciária mínima equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o 
exercício de suas atividades, sob pena de ficar sem efeito a delegação e reabrir-se 
aos que se lhe seguirem, na ordem de classificação no concurso, a oportunidade de 
escolha prevista no parágrafo 1º do artigo decimo acima. § 1º - A caução poderá ser 
prestada em apólice de seguro de responsabilidade, renovável a cada ano, de acordo 
com as normas regulamentares da Corregedoria Geral da Justiça. § 2º - A caução, de 
que trata o “caput” deste artigo, responderá, precipuamente, pelo ressarcimento de 
danos eventualmente causados pelos notários ou registrador ou por seus prepostos 
nos termos do art. 22, da Lei Federal nº 8.935/94. 
 

Essa estipulação constou do XLI concurso público para atividades notariais e/ou 

registrais do Estado do Rio de Janeiro, do ano de 2008, o que foi atacado via Procedimento de 

Controle Administrativo254, no Conselho Nacional de Justiça, sob o fundamento de  

ilegalidade da exigência em razão da Lei Estadual nº 2.891/1998 prever a caução apenas para 

a hipótese de concurso de remoção, não se aplicando a exigência ao ingresso na atividade 

notarial e/ou registral. 

O Conselheiro relator, José Adonis Callou de Araújo Sá, tendo invocado o 

entendimento jurisprudencial sedimentando a respeito da natureza pessoal da responsabilidade 

civil por dano causado por ato de titular de serventia, bem como a previsão em lei estadual, 

reputou válida a exigência da caução como condição para a investidura na função delegada. 

São precedentes relevantes e que parecem ganhar dimensão ainda maior ante a nova 

tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, pois a caução teria um efeito de dupla 

garantia: ao Estado, assegurando-se a sua recomposição patrimonial em ação regressiva 

contra o notário considerado culpado; ao usuário que suportou o prejuízo, caso use de sua 

faculdade de demandar primariamente o próprio tabelião causador do dano. 

O condicionamento do recebimento da outorga ao oferecimento de uma caução, todavia, 

depende de previsão legal para a sua validade, de modo que incumbe a cada um dos estados 

da Federação editar a própria lei. Recomenda-se, porém, que haja uma equivalência entre os 

valores estipulados, no plano nacional, para se evitar grandes distorções no sistema. 

O Conselho Nacional de Justiça já teve a oportunidade de manifestar-se sobre a 

exigência, em edital de concurso público para outorga de delegação de serventias 

extrajudiciais, de prestação de caução, sem, contudo, haver previsão em norma estadual. 

 
254 PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº. 200810000027084. Relator: Conselheiro José 

Adonis Callou de Araújo Sá. 
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Entendeu-se, então, que a exigência de caução sem amparo em lei, transcende o poder 

discricionário da Administração e deve ser rejeitada. 

Destaca-se, todavia, haver o Conselheiro afirmado que a Resolução 81/2009 

(regulamenta os concursos públicos para outorga de delegação de serventias extrajudiciais) 

não veda a exigência de caução, mas, que para tanto, se exige a regulamentação em lei 

específica255. 

  A caução, a exemplo do Estado do Pernambuco, pode ser prestada mediante apólice de 

seguro de responsabilidade civil, do que ressai uma cautela necessária – o seguro não deve ter 

o condão de indenizar os danos que sejam decorrentes de condutas dolosas do tabelião, a fim 

de não se premiar aquele que, deliberadamente, cause algum tipo de prejuízo a seus usuários. 

Conclui-se, por conseguinte, que a exigência de alguma espécie de caução como 

requisito para a outorga da delegação pelo Estado ao particular é conveniente para todas as 

partes envolvidas em uma situação de prejuízo decorrente de culpa do desempenho de ato 

próprio da atividade notarial; e que os Estados-membros devem realizar os levantamentos 

necessários para a fixação, em ato normativo próprio, do valor médio da caução, que não seja 

em patamar elevado, ao ponto de se tornar insuportável aos agentes delegados, nem tão baixo, 

que não seja o suficiente para fazer frente ao valor arbitrado nas indenizações. 

 
5.4 Considerações finais do capítulo 
 

No curso deste módulo seminifinal da dissertação, procedeu-se a uma abordagem mais 

exegética do tema, tendo sido problematizados aspectos respeitantes à sucessão de 

responsabilidades, da norma aplicada para os casos que se exauriram na vigência da lei 

anterior, mas que somente foram julgados após a alteração legislativa, bem como os 

desdobramentos da nova tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal da responsabilidade 

primária e objetiva do Estado, confrontada à natureza subjetiva da responsabilidade do 

tabelião. 

Comprovou-se que, em relação ao notário, a sua responsabilidade é pessoal, de tal modo 

que não existe a possibilidade de sucessão de responsabilidades. A outorga da delegação 

ocorre sempre em caráter primário e não acompanha os direitos e deveres contraídos pelo 

titular anterior. Assim, restou demonstrado que o anterior delegatário, juntamento com o 

 
255 CNJ – PCA – Procedimento de Controle Administrativo – 0002526-47.2012.2.00.0000 – Rel. – 157ª Sessão – 
j. 23/10/2012. 
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Estado, é o responsável pelo dano a que tenha dado causa, mesmo que não esteja mais à frente 

da serventia extrajudicial.  

Evidenciou-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado 

no sentido de que a alteração do artigo 22 da Lei 8935/94 e da jurisprudência têm efeitos 

meramente prospectivos, de tal modo que, aos casos ocorridos na vigência da literalidade da 

norma anterior, a responsabilidade que recai sobre o notário causador do dano é do tipo 

objetiva. 

Fez-se o confronto entre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em sede 

de repercussão geral, fixou a tese da responsabilidade objetiva e primária do Estado, com a 

subjetiva do tabelião, por força da alteração do artigo 22 da Lei 8935/94, para se concluir pelo 

possível afluxo demasiado de demandas contra o Poder Público, em razão de, muitas vezes, a 

produção de prova ser óbice intransponível e a sistemática da responsabilidade objetiva mais 

facilitada ao demandante. 

Em razão dessa possibilidade, sugeriu-se a inversão do ônus da prova, sem mudança da 

espécie de responsabilidade subjetiva, nos casos em que o juiz verificar que a prova da culpa 

ou do dolo da conduta do tabelião é ônus insuportável ao usuário prejudicado, ou, ainda, que 

há desequilíbrio de informações entre o particular e o profissional, a dificultar a produção 

probatória. 

Por fim, sugeriu-se a edição de normas estaduais, prevendo a prestação de uma caução 

como condição para a outorga da delegação, pelo particular ao delegante, como medida de 

dupla garantia: ao próprio Estado, que teria seu crédito assegurado em ação regressiva contra 

o tabelião considerado culpado; e ao usuário prejudicado, com a efetiva restituição integral do 

prejuízo. 

 

6 CONCLUSÃO 

Verificou-se da narrativa da evolução legislativa e jurisprudencial acerca do instituto da 

responsabilidade civil dos notários e do Estado, por danos decorrentes do exercício dessa 

função pública pelos agentes delegados, que o tema foi objeto de intensos debates, o que, 

supostamente, cessaria com a edição da Lei 13.286/2016, que alterou o artigo 22 da Lei 

8935/94 e subjetivou a responsabilidade pessoal dos notários, e com a tese fixada pelo 

Supremo Tribunal Federal no sentido da responsabilidade primária e objetiva do Estado. 

 Embora, entretanto, o legislador tenha pretendido pôr fim às mais diversas 

interpretações dissonantes dadas ao artigo 22 da Lei dos Notários e Registradores, com a sua 
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alteração por meio da Lei 13.286/2016, já surgem vozes no sentido de sua 

inconstitucionalidade, sob o argumento de que iria de encontro à regra da responsabilidade 

objetiva estabelecida no artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.  

A alteração legislativa do dispositivo normativo que disciplina a responsabilidade 

pessoal dos notários e registradores decorre da própria atribuição concedida, pela Constituição 

Federal de 1988, no seu artigo 236, ao legislador infraconstitucional, que, portanto, tem 

liberdade para estabelecer a espécie de responsabilização que julgar adequada. Fosse a 

intenção do constituinte emoldurar a responsabilidade civil dos notários nos limites do artigo 

37, §6º, não haveria razão de tratar sobre o tema no artigo 236. 

A responsabilidade civil na atividade notarial ganhou destaque, ainda, no que se refere à 

posição jurídica do Estado nesse processo de responsabilização, pois, em se tratando de 

função que permanece pública, mesmo em face da outorga da delegação a particulares, não se 

poderia eximi-lo de responder pelos danos decorrentes dos atos próprios da função.  

Sob esse enfoque, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no recurso especial com 

repercussão geral 842.846/SC, no sentido de que a responsabilidade do Estado, além de 

objetiva, é primária, pelos danos que resultem de condutas lesivas dos tabeliães. Esse 

entendimento, embora salutar, por unificar a jurisprudência até então dissonante, tem 

desdobramentos que mereceram atenção especial. 

É certo que a espécie de responsabilidade do Poder Público é objetiva, ou seja, 

independe de qualquer produção probatória acerca da qualificação da conduta, se dolosa ou 

culposa, sendo suficiente, para fins de ressarcimento, a comprovação do elo entre o ato lesivo 

e o resultado danoso. Entrementes, a responsabilidade do tabelião, após alteração legislativa, 

foi subjetivada, devendo o usuário prejudicado demonstrar o dolo ou a culpa do tabelião como 

pressupostos indispensáveis à ação indenizatória. 

O resultado esperado desse entendimento, por conseguinte, é o afluxo demasiado de 

ações movidas exclusivamente contra a Administração Pública, em razão de, muitas vezes, a 

produção de prova ser óbice intransponível e a sistemática da responsabilidade objetiva mais 

facilitada ao demandante. 

Sabe-se que ao Estado cumpre o poder-dever de acionar regressivamente o notário 

causador do dano, na busca do ressarcimento da indenização paga, o que não garante, 

contudo, o sucesso da demanda, pois existe a possibilidade de o notário ser insolvente e não 

ter patrimônio para fazer frente à recomposição dos cofres públicos.  

Há, portanto, um aumento injustificado do risco do Estado, que, além de vir a ter que 

movimentar toda a máquina pública nas ações principais e na regressiva, ainda pode sofrer 
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abalo patrimonial com o desembolso das indenizações não ressarcidas pelo agente causador 

do dano. 

Por fim, sugeriu-se a edição de normas estaduais, prevendo a prestação de uma caução 

como condição para a outorga da delegação, pelo particular ao ente delegante, como medida 

de dupla garantia: ao próprio Estado, que teria seu crédito assegurado em ação regressiva 

contra o tabelião considerado culpado; e ao usuário prejudicado, com a efetiva restituição 

integral do prejuízo sofrido. 

Por conseguinte, neste escrito universitário stricto sensu, logrou-se narrar a evolução 

nas esferas legal e jurisprudencial do tema da responsabilidade civil dos notários, tendo sido 

identificados os problemas práticos, para os quais foram propostas soluções. A pesquisa, no 

entanto, não tem o condão de esgotar o tema, eis que a alteração legislativa é recente e sobre 

ela ainda pende uma possível análise de constitucionalidade, assim como, em âmbito 

jurisprudencial, a tese data de março de 2019, não tendo decorrido tempo suficiente para a 

considerar apta a solver, nos exatos termos em que são propostas, as questões decorrentes do 

confronto da responsabilidade pessoal do notário em relação à do Estado. 

A análise descritiva da evolução da responsabilidade civil dos notários contribui, 

sobremaneira, para a correta compreensão do instituto, de modo a possibilitar a sua imputação 

nos limites da justiça e do reequilíbrio das relações entre tabeliães e usuários, de modo a 

assegurar a confiabilidade nos serviços notariais, por ser essa a intenção consubstanciada nas 

normas constitucional e ordinária. 
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